EXMO.(A) SENHOR(A) PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA – LICENÇA DE TAPUME

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código
Postal

N.º Identificação
Fiscal

BI/Cartão de
Cidadão n.º

Válido até:

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone

Cartão Munícipe n.º
Telemóvel

Fax

E-mail
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE (LEGAL) em caso de Pessoa Coletiva
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Bilhete
Identidade
Mandatário

Sócio-gerente

Válido até:
Administrador

Outro

PEDIDO
Vem requerer a V.Ex.ª, a aprovação do pedido de ocupação de espaço público, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 57º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, e no
artigo 10º do Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Mobiliário Urbano e Publicidade:
Nas seguintes condições:_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Pretende ocupar desde o dia ____/____/____ a ____/____/____, n.º de dias/meses _______, com a área de ________________m2.

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO

Rua

Lote n.º

Freguesia
N.º Registo Predial

Com a área de
Inscrito na matriz sob
o(s) artigo(s

Alvará loteamento n.º

Loteamento em nome de
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ANTECEDENTES
Não existem antecedentes processuais na Câmara
Pedido de Informação Prévia N.º

Alvará / CP de Loteamento N.º

Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Construção N.º
Outro
JUNTA
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X), os documentos que junta ao seu
processo.
Planta de localização, assinalando os limites da área objeto da operação;
Planta cotada, com delimitação da área do domínio público que se pretende ocupar, assinalando os tapumes,
sinalização vertical, colunas de iluminação pública, bocas de rega ou marcos de incêndio, sarjetas, caixas de visita,
árvores e quaisquer outras instalações fixas de utilidade pública;
Planta de implantação dos equipamentos, nomeadamente betoneiras e gruas, com a respetiva área de influência;
Indicação do local para depósito de materiais de construção;
Fotografias atualizadas e a cores do local;
Outros elementos que o requerente pretenda entregar:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Pede Deferimento
Marco de Canaveses

O Requerente

/ __/____

A importância de _____foi paga por guia de receita eventual n.º ______de____/____/____

O Assistente Técnico

_______________________________

INFORMAÇÕES E DESPACHOS DOS SERVIÇOS
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