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1. Pedido de ocupação do sub-solo com infra-estrutura/Comunicação dos trabalhos(a efectuar 5 dias antes do inicio destes):

Registo de entrada CME

Freguesia Rua

Tipo de Obra:

Ao abrigo da parte D do Código Regulamentar do Município de Esposende e demais legislação aplicável, vem requerer a V. Exa 
autorização para ocupação de sub-solo com infra-estrutura e para a realização de abertura de vala, no local abaixo especificado e com a 
seguintes caracteristicas:

Água/esgotos Electricidade

1. Instalação de Infra-estrutura

Comunicações

Outro:

Implicações para a via pública: Passeio Faixa de rodagem Jardim

Outro:
Duração prevista da obra (dias)

Solicita-se o aproveitamento de peças instrutórias no processo

2. Comunicação da conclusão dos trabalhos/Pedido de Vistoria:

Referente ao processo de autorização n.º Data da conclusão dos trabalhos

Referente:

2. Manutenção de Infra-estrutura

3. Reparação de avaria Data de inicio dos trabalhos

NOME CONTRIBUINTE

N.º BI/CC Válido até NA QUALIDADE DE 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DO SUB-SOLO COM INFRA-ESTRUTURAS

NOME

MORADA

CONTRIBUINTE

NA QUALIDADE DE 

TEL.

TELEM.

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C. POSTAL 

CORREIO ELECTRÓNICO 

N.º BI/CC Válido até

Código da Certidão Predial Permanente

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado. 
(conforme previsto na Parte A do Código Regulamentar do Município de Esposende)

-  

PEDIDO



Documentos Instrutórios
1. Planta de localização à escala 1:1000, com indicação da área a ser ocupada, bem como a representação dos trabalhos a realizar. Esta 
planta pode ser obtida gratuitamente através do Mapa Interactivo disponível em www.cm-esposende.pt» Serviços On-Line » PDM e 
Mapas Interactivos.

3. Memória descritiva e justificativa com a descrição do tipo de trabalhos a realizar: comprimento e largura dos pavimentos afectados; 
Diâmetro, número e extensão das tubagens; Dimensões das caixas; Equipamento a instalar no subsolo ou à superficie e prazo previsto 
para a execução da obra e seu faseamento, quando tal justifique.
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6. Outro:

2. Planta de ocupação da via pública à escala 1:500, com a delimitação da área de trabalho e, se necessário, a área alternativa de 
circulação para os peões. Esta planta pode ser obtida gratuitamente através do Mapa Interactivo disponível em www.cm-esposende.pt» 
Serviços On-Line » PDM e Mapas Interactivos.

4. Estimativa orçamental para a abertura e fecho de vala e reposição de pavimentos.

Data Assinatura

Pede deferimento

CME.REQ17.0

5. Informação(ões) da(s) entidade(s) competente(s), quando os trabalhos se localizem em "Áreas de Potencial Valor 
Arqueológico" (quando aplicável). 
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Tipo de Obra:
Ao abrigo da parte D do Código Regulamentar do Município de Esposende e demais legislação aplicável, vem requerer a V. Exa autorização para ocupação de sub-solo com infra-estrutura e para a realização de abertura de vala, no local abaixo especificado e com a seguintes caracteristicas:
Implicações para a via pública:
Referente:
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE
AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DO SUB-SOLO COM INFRA-ESTRUTURAS
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
-
PEDIDO
Documentos Instrutórios
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