REQUERIMENTO
LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
Ocupação da via pública por motivo de obras
DOPGU
ENTRADA Nº

SPO

Exmo. Senhor,

SGD

DATA

-

-

-

-

Presidente da Câmara Municipal de Tábua

PROCESSO
O FUNCIONÁRIO
GUIA Nº ________ DATA

REQUERENTE:

Nome:

,

NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:

Concelho:

Telefone:

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

,

na qualidade de:
Proprietário

Comproprietário

Usufrutuário

Locatário

Outro

REPRESENTANTE:

Nome:

,

NIF/NIPC:

BI/CC:

válido até:

Residência / sede:

n.º:

Sítio ou Lugar:

, Cód. Postal:

Concelho:

Telefone:

Lote, Andar:

-

,

, E-mail:

,

na qualidade de:
Mandatário

Gerente

Administrador

Procurador

Outro

NOTIFICAÇÃO:
Solicitando que todas as notificações referentes ao presente pedido sejam dirigidas para:
Requerente, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Representante, morada supra indicada, e

autoriza o envio de notificações, para o respetivo e-mail;

Outro:
Residência / sede:

Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

n.º:

Lote, Andar:
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PEDIDO

Vem requerer a V. Exa., ao abrigo do artigo 69º do RMUE, licença de ocupação da via pública, por motivo de
obras, com:
Tapume;

Estaleiro;

Grua;

Amassadouro ;

Depósito de Materiais;

Contentor de recolha de entulho;

Andaime;

Outra

pelo prazo de

;
2

meses, ocupando

m

e implica:
Desvio de tráfego pedonal;
Desvio de tráfego automóvel;
Inutilização temporária de lugares de estacionamento (indique a quantidade):

;

O requerente compromete-se a retirar os tapumes e todos os materiais e resíduos depositados no seu
interior antes do termo do prazo de ocupação autorizada, bem como reparar quaisquer danos ocasionados
na via pública, dentro ou fora dos tapumes, ou em qualquer infraestrutura ou equipamento urbano.

ANTECEDENTES

A ocupação a que respeita o presente pedido destina-se à realização da obra de:
a que corresponde o processo n.º

.

DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR
- Planta à escala de 1/100 ou superior, devidamente cotada e com a demarcação da área a ocupar;
- Caso não exista processo de obras, planta de localização à escala de 1/10000 e ortofotomapa, com
indicação precisa da localização do prédio.

Tábua,

de

Pede Deferimento, o

, de

Requerente,

Representante

Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.
O funcionário:

Praça da República | 3420-308 Tábua | Telefone. 235 410 340 | Fax: 235 410 347 | E-mail: geral@cm-tabua.pt

em
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