Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Montijo

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA POR MOTIVO DE OBRAS c/ CONTROLO PRÉVIO

Req. – 01.06.13

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

N.º DE CONTRIBUINTE

NOME COMPLETO
MORADA / SEDE
CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

TELEF./TELEM.

FAX

E-MAIL

B.I. / CARTÃO DO
CIDADÃO
QUALIDADE

Proprietário

Outra -

Objeto do Requerimento

Vem requerer a V.Ex.ª, ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, em vigor, a
concessão de licença para ocupação de via pública por motivo de obras.
dias / meses (riscar o que não interessa) e com início a partir de .

A ocupação de via pública será por

Para o local propõe-se uma ocupação com (a) (descrever também as características da ocupação):

(a)

– Tapumes, andaimes, contentor, estaleiro, etc.
Colocação de tapumes,
resguardos ou guardas (3.1
do artigo 9.º, da tabela de
taxas)

Ocupação com andaimes,
não estando prevista a
colocação de tapumes (3.2
do artigo 9.º da tabela de
taxas)

Ocupação com estaleiros,
gruas, guindastes ou outros
veículos (3.3 do artigo 9.º,
da tabela de taxas)

Ocupação com
amassadouros, contentores
de entulho ou outras
ocupações (3.4 do artigo
9.º, da tabela de taxas)

ÁREA
(m2)
A obra é referente a:
Processo Ref.ª:
Obra isenta de controlo prévio:
Local da obra:

Descrição da obra a executar:
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

Peça desenhada com a área e os vários tipos de ocupação devidamente cotados, a qual deverá também evidenciar
a localização dos equipamentos urbanos existentes (bancos, sinais rodoviárias, papeleiras, árvores, ajardinamentos,
etc. …), bem como das partes visíveis das infraestruturas (caixas de visita, bocas de rega, aspersores, marcos de
incêndio, candeeiros de iluminação pública, etc.);
Fotografias do local.

Montijo,

de

de

O requerente,

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

ENTRADA

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPACHO

REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DATA

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ENTRADA N.º
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