
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 Na qualidade de 

Concelho Código Postal 

Telefone 

Nome 

Morada Fiscal   

Localidade 

N.º Identificação Fiscal

E-mail

DATA E ASSINATURA 

Pede 
Deferimento, 

Assinatura 

DPGU_OP_OPOBP_1.0

Data 

Autorizo o envio de ofícios e notificações decorrentes deste processo por correio eletrónico, para o endereço identificado no
presente requerimento, dispensando outros meios de comunicação.

Autorizo que os ofícios e notificações decorrentes desde processo sejam, cumulativamente, enviados por correio eletrónico para o
técnico responsável pelo projeto

Telemóvel 

CONTROLO PRÉVIO - TRABALHOS NA VIA PÚBLICA
(CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, USO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS)

Ex.mo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Peniche

descrito(s) na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o(s) n.º(s)

Rua ou lugar 

Freguesia de 

e inscrito(s) na matriz sob o(s) artigo(s) n.º(s) 

Norma de Instrução de Processos.

 com Lic.ª n.º  /

Isenta de controlo prévio; 

Licenciada ao abrigo do Proc. n.º         / 

Sujeita a Comunicação Prévia, registada ao abrigo do Proc. n.º       / 

Outros antecedentes ou motivos. Quais?  

A intervenção pretendida resulta da realização de uma obra: 

ANTECEDENTES 

 , juntando, para o efeito, os elemen tos constantes na

Localidade de 

REGISTO DE ENTRADA 
N.º Req. __________Data: ____/____/_______ 

Proc. N.º____________

N.º Guia:_____________ Valor:_____________ 

Rubrica:_______________

PRETENSÃO

Vem comunicar a V. Ex.ª, de que ao abrigo do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/09, de 21 de maio, que vai proceder ao 
acesso físico a infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas;

Vem proceder à comunicação prévia, ao abrigo dos artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 
redação, conjugado com o n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 123/09, de 21 de maio, de obras de construção de infraestruturas aptas 
ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas;

Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
conjugado com a Portaria n.º 454/01, de 5 de maio, e contrato de concessão celebrado entre o Município e a EDP, o licenciamento de 
obras na via pública para construção de uma baixada elétrica e/ou instalação de equipamentos elétricos;

Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação,
o licenciamento de obras na via pública (especificar quais):
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