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Registo de Entrada:

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

Pedido de Abertura de Vala na Via Pública

A. Identificação do Requerente

Nome

Freguesia de   Concelho de

Código Postal -   Telefone Email

B. Pretensão

Localização:

Freguesia

Rua/Lugar

Motivo / Finalidade:

Descrição Intervenção:

Largura a utilizar Extensão Área m2

Profundidade

Extensão e características da tubagem:

Diâmetro Extensão Observações

mm Betão

mm

mm Ferro fundido

mm Polietileno

mm

mm

mm

Material Indicar as espessuras e material das camadas de suporte

Ex.mo Senhor Presidente da

Com morada/sede (1) em

Contribuinte n.º   Tipo (2)  , na qualidade de (3)

m m

m

Material (4) Local (5)

m

m Corrugado

m

m

m

m

m

Refechamento da vala:  

NOTA: A reposição de pavimentos deve ser igual aos previamente existentes, e realizada por forma a obter-se uma 
ligação perfeita com o pavimento remanescente, sem que se verifiquem entre ambos irregularidades ou fendas, nem 
ressaltos ou assentamentos diferenciais.

 Estrada Municipal   Caminho Municipal   Caminho Público

 Outra

 Abastecimento de água

 Drenagem de água pluviais

 Outro:

 Infraestruturas eléctricas  Infraestruturas telecomunicações

 Drenagem de águas residuais domésticas  Rega
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Execução dos Trabalhos:

Data início data fim Prazo execução Dias

 Telemóvel:

Empreiteiro Executor :  Telemóvel:

C. Documentos em anexo

alvarás de construção exigíveis para a natureza e valor dos trabalhos a realizar;

requerente apresentar uma caução a 40% do valor dos trabalhos a realizar.

Para infraestruturas elétricas:

Observações:

D. Data e Assinatura

Pede deferimento,
O Requerente,

Aos Assinatura

(1)  Riscar o não aplicável

(2) Tipo de Contribuinte: S – Singular; C – Pessoa Coletiva; I – Isento; P – Público; A – Associação/Instituição

(3) Requerente ou mandatário

(5) Local de aplicação ( Berma; Valeta; Faixa de Rodagem; Passeio, Etc . . . )

Eng.º Responsável :

Nota: Não se aplica o disposto nas alíneas b) a f) quando se trate de obras e trabalhos de pequena dimensão, 
considerando-se como tais as que envolvam uma utilização ou ocupação  do domínio público municipal não 
superior a 10 metros de extensão e com duração inferior a uma semana.

(4) Tipo de Material ( Polietileno; PVC; Corrugado; Ferro Fundido; Betão; Etc . . . )

 a) Planta de localização definindo a área a intervencionar (Mínimo escala : 1/2000); 

 b) Declaração e termo de responsabilidade dos técnicos autores dos projectos;

 c) Indicação do director técnico da obra, bem como dos empreiteiros/subempreiteiros possuidores dos respectivos 

 d) Calendarização prevista para a execução dos trabalhos e, quando se justifique, o faseamento dos mesmos;

 e) Visando acautelar a reposição das infraestruturas públicas danificadas ou a reposição de pavimentos, deverá o 

 f) Estimativa orçamental, incluindo descrição dos trabalhos quantidades e preços unitários;

 h) Cópia da resposta do pedido de ligação à rede BT (documento da EDP);

 i) Cópia do alvará do empreiteiro que vai fazer a obra;

 j) Termo de responsabilidade pela execução da obra;

 k) Documento da EDP a habilitar o empreiteiro para execução da obra;

 l) Desenho de pormenor do traçado da rede.

 g) Planta de localização;
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