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Ocupação do espaço público para a realização de obras
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação
do pedido:
003 - Certidão da Conservatória do Registo Predial atualizada (Este documento é válido por um período de 6
meses)

012 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade
de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação
002 - Certidão da Conservatória do Registo Comercial
114 - Caderneta Predial (no caso da certidão da CRP não contemple a União de Freguesias)
020 - Memória descritiva indicativa de materiais, configuração, cores e demais informações necessárias à
apreciação do pedido.
026 - Planta de localização à escala de 1:5 000 (quando não existe processo de obras)
132 - Declaração do requerente responsabilizando-se por eventuais danos causados no espaço público e pelo
cumprimento do Plano de Segurança e Higiene no Trabalho para a obra
024 - Planta à escala de 1:100 ou superior, devidamente cotada assinalando o comprimento e a largura
do espaço público e indicação do percurso de peões e veículos
018 - Levantamento fotográfico
092 - Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível
092 - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de
trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro
130 - Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção da obra (minuta DOGU.225)
101 - Comprovativo de inscrição, do técnico responsável pela direção da obra, em associação pública de
natureza profissional, incluindo comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil válido
(quando aplicável)

105 - Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa
responsável pela execução da obra do técnico responsável pela direção da obra
090 - Plano de segurança e saúde, acompanhado de termo de responsabilidade
106 - Declaração de responsabilidade do industrial de construção civil (minuta DOGU.210)
089 - Alvará ou título imitido pelo IMPIC. I.P. (Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.)

133 - Plano de Valorização e ou Eliminação de Resíduos produzidos na execução da obra, conforme
previsto no artigo 29.º do Regulamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (quando o pedido não está
associado a um processo de licenciamento)
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Regulamento Geral de Proteção de Dados – Informação sobre o tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente subscritor do requerimento, sendo a finalidade a expressa no presente formulário. O titular dos dados tem
direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de dúvida poderá ser
consultado o Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt. Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.

NIF 506 663 264

Elementos complementares que se mostrem necessários à sua correta compreensão, em função,
nomeadamente, da natureza e localização da operação urbanística pretendida
073 - Outros pdf
074 - Outros dwf
Caraterísticas
Tipo de ocupação

Largura

Extensão

(ml)

(ml)

Prazo (dias)

Colocação de tapumes e resguardos (m2)
Colocação de andaimes e resguardos (m2)
Colocação de guardas (ml)
Colocação de gruas, guindastes e semelhantes (m2)
Veículo pesado para bombagem de betão pronto (m2)
Contentores (m2)
Caldeiras ou tubos de descarga, amassadouros, depósitos de
entulho, materiais, betoneiras e semelhantes (m2)
Observações

Aos

____________________

O/A Técnico
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