
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO DO SUBSOLO NO DOMÍNIO MUNICIPAL 

  

 

  
 
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
 

MOD CMVFX 000 

 

 

 

Requerimento nº 

Processo 

  Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para:  Endereço eletrónico  SMS 

  Na qualidade de  Próprio  Representante  Sócio-gerente/gerente/diretor/administrador* 

                              Outro          

  Se for o representante: Código de consulta da procuração online   

  Se for o Sócio-gerente: Código da certidão comercial                 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

Requerer informação para a intervenção no subsolo do Município na Rua ______________________________ 

_______________________________________ Nº ____________Freguesia ______________________________________ 

Cód. Postal __________-______ ________________________devido à necessidade de ________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Data prevista para o início dos trabalhos ________/________/________ 

Data prevista para a conclusão dos trabalhos ________/________/________ 

 

 

 

      O requerente/representante, 

 

____/____/_______       ASS.   ______________________________________________         

 

 

 

   

 

 

   

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome / Designação: 

Código Postal 

 

Fax Telemóvel

N.º Identificação Fiscal:  

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO 

BI/Cartão de Cidadão Nº   

Morada: 

E-mail 

Telefone 

 
 
 

 

 

C.A.E.: 



 

 

• Planta de localização à escala de 1/2000 ou outra mais adequada (disponível no SIG 

do Município)  

• Projeto de intervenção a efetuar apresentando desenhos em DWG e peças escritas em 

PDF, constituídos por Memória Descritiva do modo de execução dos trabalhos, 

documentos considerados importantes e peças desenhadas à escala apropriada 

• Declarações da Ordem ou Associação profissional e Termo de Responsabilidade dos 

técnicos autores dos projetos 

• Plano de segurança da obra, com sinalização temporária 

• Pedido de condicionamento de trânsito ou declaração de compromisso (caso seja 

desnecessário condicionamento de trânsito) 

• Calendarização da obra, incluindo o prazo previsto para a execução dos trabalhos, a 

data de início e conclusão e o faseamento dos trabalhos 

• Quadro e áreas referentes aos pavimentos a afetar, diâmetro da tubagem a instalar, 

área e número de dias de ocupação de armários 

• Declaração de compromisso de cumprimento de normas técnicas sobre 

acessibilidades 

 

 

Taxas de Intervenção constantes da Tabela de Taxas e Preços da Câmara Municipal em vigor 

a) Análise de projeto para intervenção no Domínio Municipal; 
b) Vistoria (s) diversa (s), calculadas em função da extensão da vala ou da perfuração 

dirigida; 
c) Ocupação da Via Pública por m2, igual ao total do produto entre a área, n.º de dias e o 

valor dia da taxa em vigor; 
d) Abertura de valas e valas abertas, por m2 de pavimento aberto e por dia, igual ao total 

do produto entre a extensão da vala, largura da vala, n.º de dias e o valor da taxa em 
vigor. 

DOCUMENTOS 


