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Requer autorização para OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO, por motivos de:

1. Obras sujeitas a Licença ou Comunicação Prévia, ao abrigo do Proc.º GSP:  / N.º  / Ano 

      1.1    Obras de Edificação / Demolição:

Tipo de Ocupação Extensão (m) Área (m2) Prazo (dias)

Tapumes ou outros resguardos N/ aplicável

Ocupação do subsolo N/ aplicável

Andaimes (fora dos tapumes) N/ aplicável N/ aplicável

Caldeiras, amassadouros (fora dos tapumes) N/ aplicável

1.2    Obras de Urbanização, não integradas em operação de loteamento:

Tipo de Ocupação (Solo ou subsolo) Extensão (m) Área (m2) Volume (m3) Prazo (mês/ano)

Ocupação do espaço aéreo (fios, cabos ou outros) N/ aplicável N/ aplicável

Construções ou depósitos subterrâneos N/ aplicável N/ aplicável

Construções ou instalações especiais no solo N/ aplicável N/ aplicável

Tubos, condutas, cabos condutores no solo ou subsolo N/ aplicável N/ aplicável N/ aplicável

1.3    Instalação de postos abastecedores de combustíveis, ar ou água:

Tipo de Ocupação Unidades
Localização * Prazo para a ocupação

(anos)Instal. Depós.

Bombas ou aparelhos abastecedores de combustíveis

Bombas ou aparelhos abastecedores de ar ou água

*Identificar pelas siglas VP (Via Pública) ou PP (Propriedade Particular) a localização da instalação e do depósito em causa.
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Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:

Domicílio / Sede:

Freguesia: Concelho: Código Postal:

BI / CC / Passaporte: Validade: NIF: C.A.E.:

Telefone: Fax: Email:
Na qualidade de: Proprietário(a) Usufrutuário(a) Locatário(a) Administração condomínio Outra qualidade:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
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2. Obras não sujeitas a Licença, Comunicação Prévia (sem processo), relacionadas com:

Prédio sito em (rua e n.º / lugar):  Freguesia: 

Prédio inscrito na matriz predial sob o n.º  e descrito na Conservatória sob o n.º  / 

2.1   Conservação, reparações ou limpezas. Assinalar no quadro 1.1 o tipo de ocupação prevista;

2.2   Passagem de condutas no subsolo público, para abastecimento de água, na extensão de  metros.

Elementos obrigatórios:
 Planta de localização à escala 1/10.000;
 Memória descritiva e justificativa;
 Planta cotada, com delimitação correta da área do domínio público que se pretende ocupar, assinalando o tapume, respetivas cabeceiras, 

sinalização vertical, candeeiros de iluminação pública, bocas de rega ou marcos de incêndio, sarjetas ou sumidouros, caixas de visita, árvores 
ou quaisquer outras instalações fixas de utilidade pública;

 Um corte transversal do arruamento, obtido a partir da planta, no qual se apresentem silhuetas das fachadas do edifício a construir e, caso 
existam, das edificações fronteiras, localização do tapume e de todos os dispositivos a executar, com vista à proteção de peões e veículos.

 Autorizo a notificação por via de correio eletrónico, cujo endereço é o acima indicado.

Ato pago ao município, nos termos da 
tabela de taxas e licenças em vigor, 

através da
Guia de Receita n.º

emitida em

 /  / 

Pede deferimento,

Ponte da Barca,   de  de 
O(A) Requerente,

BI/CC: , emitido em  Arquivo(BI): 

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de Dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação
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 O pedido está instruído com os elementos necessários.
 Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por 

sua insistência, foi aceite.
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