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Vem requerer / efetuar, ao abrigo do                                              , respetivamente, do Regulamento de obras e trabalhos no espaço público em vigor no Município,                                                                             para a realização de OBRAS E TRABALHOS NO ESPAÇO PÚBLICO. 
Local de execução dos trabalhos: 
Arruamento           
Localidade           
Freguesia
AUTORIZAÇÃO:
Tipo de obra: 
Infraestruturas de:
.
PARTICIPAÇÃO:
Tipo de obra: 
.
Junta, para o efeito, os elementos constantes do Regulamento supra referido, correspondentes à obra pretendida e pela ordem do Anexo, que a seguir se assinala: 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / PROMOTOR
NOME / DESIGNAÇÃO          
RESIDÊNCIA / SEDE          
LOCALIDADE          
FREGUESIA          
CÓDIGO POSTAL              
N.º BI / CC / PASSAPORTE          
CÓDIGO ACESSO À CRC            
E-MAIL          
-
MUNICÍPIO          
CONTRIBUINTE N.º         
AUTORIZO O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO:
E-MAIL 
NA QUALIDADE DE 
CONTACTO TELEFÓNICO 
FAX 
PRETENSÃO
ANEXOS
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD – Regulamento (UE) 2016/679)
Toma conhecimento que, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município de Azambuja, enquanto responsável pelo tratamento, para a finalidade expressa no presente requerimento, bem como para fins estatísticos, e que pode exercer os direitos de informação, acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento, portabilidade, oposição e ser informado em caso de violação de segurança. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Azambuja, consulte o nosso site http://www.cm-azambuja.pt ou envie e-mail para arebelo@cm-azambuja.pt.
Planta de localização, assinalando devidamente os limites da área objeto da operação; 
Projetos de engenharia das especialidades que integram a obra - prevendo entre outros aspetos considerados relevantes pelo requerente: 
Memória descritiva e justificativa e cálculos, se necessário; 
Peças desenhadas, em escala tecnicamente adequada; 
Diâmetro das tubagens e sua extensão; 
Dimensão dos pavimentos afetados (comprimento e largura); 
Área ocupada por armários e prazo, se a ocupação for provisória; 
Termo(s) de responsabilidade, se aplicável (ponto I do Anexo III da Portaria n.º 113/2015, de 22/04), acompanhado(s) de: 
Comprovativo(s) da validade da inscrição em associação pública de natureza profissional ou comprovativo(s) de habilitação adequada; 
Comprovativo(s) da contratação de seguro de responsabilidade civil, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 03/07, na sua redação atual; 
Orçamento da obra, por especialidades e global, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução, devendo  neles ser adotadas as normas europeias e as portuguesas em vigor ou as especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 
Condições técnicas gerais e especiais do caderno de encargos, incluindo prazos para o início e para o termo da execução dos trabalhos; 
Documento comprovativo da prestação da caução, quando exigível; 
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei   n.º 98/2009, de 04/09; 
Elementos relativos ao diretor de obra: 
Termo de responsabilidade (ponto III do Anexo III da Portaria n.º 113/2015, de 22/04); 
Comprovativo da validade da inscrição em associação pública de natureza profissional ou comprovativo de habilitação adequada; 
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 03/07, na sua redação atual 
Comprovativo de contratação por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa responsável pela execução da obra; 
Elementos relativo ao diretor de fiscalização de obra: 
Termo de responsabilidade (ponto III do Anexo III da Portaria n.º 113/2015, de 22/04); 
Comprovativo da validade da inscrição em associação pública de natureza profissional ou comprovativo de habilitação adequada; 
Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 03/07, na sua redação atual; 
Livro de obra, com menção do termo de abertura; 
Plano de segurança e saúde, que incluirá quando necessário, plano de alteração da circulação rodoviária; 
Outros:                                                                             
Cópia em formato digital de todos os elementos e projetos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados.
Reservado aos Serviços
Saneamento
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
ANEXO I - AUTORIZAÇÃO
Número do alvará, certificado ou registo emitido pelo IMPIC, I. P.: 
Identificação do titular:
;
ou Código de acesso:
;
;
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
Planta de localização, assinalando devidamente os limites da área objeto da operação; 
Descrição dos trabalhos a efetuar e indicação da data de início; 
Outros:                                                                             
Cópia em formato digital de todos os elementos e projetos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados.
Reservado aos Serviços
Saneamento
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
ANEXO II - PARTICIPAÇÃO
;
DOCUMENTOS APRESENTADOS
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