
Registo N  ___________________________º

Processo n  _____________/____________º

Registado em ________/_______/______

O Funcionário _______________________

Guia n  ______________ - _____________º €

Exma. Senhora

Presidente da Câmara Municipal

REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS – COMUNICAÇÃO PRÉVIA
Decreto-Lei n  123/2009, de 21 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n  258/2009, de 25 de setembroº º

Processo n : º   

REQUERENTE

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:   Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone: 

 Telemóvel  E-mail:

 Na qualidade de   Proprietário   Mandatário   Usufrutuário  

Procurador  Outro 

PROCURADOR

Nome: 

Residente/ Sede em:   

Código Postal:    Freguesia:   Concelho: 

NIF/NIPC:  B.I./Cartão Cidadão:  Telefone:

 Telemóvel  E-mail:

Código de consulta procuração online: 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS

Solicita que todas as notificações no âmbito da presente comunicação sejam remetidas exclusivamente por

e-mail         Sim  Não 

PRETENSÃO

Comunicação prévia sem obras:

 Intervenção sem obras em infraestruturas existentes

Comunicação prévia com obras:

 Extensão de rede                  Desobstrução

 Renovação de rede               Armário Técnico

 Ramal                                  Avaria
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 Passagem de cabo               Outro ____________________________________________________________________

ÁREA DE INTERVENÇÃO

 Faixa de rodagem e bermas      Passeios      Zonas não pavimentadas

Área de intervenção(m )  ²  comprimento (m) 

largura 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS – COMUNICAÇÃO PRÉVIA SEM OBRAS

Junta os seguintes elementos: 

 Documento  comprovativo  da  qualidade  de  titular  de  qualquer  direito  que  confira  legitimidade  ao

requerente para  apresentar a comunicação prévia;

 Planta de localização à escala 1:25 000 e 1:2 000;

 Memória descritiva;

 Calendarização;

 Plano de Sinalização temporário, se aplicável. 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS – COMUNICAÇÃO PRÉVIA  COM OBRAS

Junta os seguintes elementos: 

 Documento  comprovativo  da  qualidade  de  titular  de  qualquer  direito  que  confira  legitimidade  ao

requerente para  apresentar a comunicação prévia;

 Termo de responsabilidade do técnico autor do projeto, acompanhado de cópia do documento de

identificação do técnico, cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil e declaração válida emitida

pela respetiva associação profissional;

 Projetos das especialidades;

 Planta de localização à escala 1:25 000 e 1:2 000;

 Extrato das plantas de ordenamento e condicionantes do PDM de Silves e  Carta da REN;

 Memória descritiva;

 Calendarização;

 Pareceres favoráveis referentes a consultas externas (quando necessário);

 Cópia da apólice de seguro de acidentes de trabalho;

 Termo de responsabilidade pela direção de fiscalização, acompanhado de cópia do documento de

identificação do técnico, cópia de apólice de seguro de responsabilidade civil e declaração válida emitida

pela respetiva associação profissional;

 Número do alvará ou título de registo emitido pelo IMPIC;
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 Livro de Obra;

 Plano de Segurança e Saúde. 

FORMATO DIGITAL

As peças escritas deverão ser apresentadas em formato PDF e as desenhadas em DWF.

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso
preste  falsas  declarações,  declara  que  os  dados  constantes  do  presente  documento  correspondem à
verdade.

Silves,  de  de 

O requerente,

(Assinatura do  requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar)

GESTOR DE PROCEDIMENTO 

Nome: _________________________________________________________________________________________________

E-mail: dgu.administrativo@  cm-silves.pt
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