
modelo   

 Município de Trancoso 

Praça do Município 
6420-107 Trancoso 

 

O Presidente da Câmara   

 

 

 

Data ___/___/____ 

Despacho:       Deferido  /   Indeferido 
 

 
 

REQ-SOP-047-Participação obras escassa relevância urbanística com ocupação - 04 

   

 

EXMº SENHOR 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TRANCOSO 

 

 

Assunto: Obras de escassa relevância urbanística com ocupação via pública 

 

(IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE) 

 

(Nome) ____________________________________________________________________________, residente/com 

sede_______________________________________, código postal_______-_____ ____________________, 

União das freguesias/freguesia de ________________________________________________________________, 

concelho de ________________________, contribuinte fiscal nº. ______________________, com o cartão de 

cidadão/BI nº. _______________________, válido até _____/____/______, venho na qualidade de 

(1)___________________________, participar a V.Exª, que vou proceder aos trabalhos de 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

considerados obras de escassa relevância urbanística, previstos no artº 6º ou 6ºA, do Decreto – Lei 555/99 de 16 

de dezembro, com as ulteriores alterações, referente ao prédio sito no lugar de _________________ 

__________________, União das freguesias/freguesia de _____________________________________________, 

concelho de Trancoso, pelo período de ______ meses, não procedendo a qualquer alteração na edificação existente. 

Ocupação via publica: 
Pretendo ocupar a via pública com: 

□ andaimes: _______ metros, pelo prazo de ______ meses; □ depósitos de materiais: _________ m2, pelo prazo 

de ______ meses; □ grua: _________ m2, pelo prazo de ________ meses. 

O responsável pela execução da obra é ____________________________________________________________. 
(Natureza dos materiais; Equipamentos e Estruturas de apoio): 

____________________________________________________________________________________________ 

Anexa os seguintes documentos: 

□ Informação da Junta de Freguesia, (com exceção da União de Trancoso); 

□ Planta de localização cotada à escala 1/500 ou superior, assinalando devidamente as áreas da via pública a 

ocupar e posicionamento da grua e toda a sinalização a aplicar; □ Plantas de P.D.M. assinaladas; □ Planta á 

localização à escala 1/25000; □ Fotografias do imóvel; □ Documento comprovativo da legitimidade do requerente 

ou declaração de compromisso de honra;              Contacto: _______________________ 

         Email: ______________________________________          

Pede deferimento, 
 

Trancoso, ________ de ________________ de 20______ 
 

______________________________________________________ 
(Assinatura) 

 

(1) Proprietário; mandatário; usufrutuário; locatário; superficiário; outro                        (2) Comércio, posto de recolha de leite, etc 


