CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTEL
LICENÇA ADMINISTRATIVA
ocupação do espaço público
Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Portel
Nome(a) ___________________________________________________________________________,
com a identificação civil n.º _______________, emitido pelo arquivo de identificação de __________
em ___/___/_____, contribuinte fiscal /pessoa coletiva n.º ______________, residente/com sede em
_______________________________________________________ ____________, código postal
______ - ____, freguesia de __________________________, telefone n.º ____________________,
na

qualidade

de(b)

___________________________

do

prédio(c)______________,

sito

em

____________________________________________, freguesia de ___________________, inscrito
na matriz predial(d) ________________ da freguesia de ________________________, sob o artigo n.º
__________ e descrito na conservatória do registo predial de Portel sob o n.º ___________________,
vem requerer a V. Ex.ª nos termos do artigo 29.º do RMUE – Regulamento Municipal da Urbanização
e da Edificação (Regulamento n.º 629/2011, publicado em Diário da República n.º 235, de 9 de
Dezembro de 2011), licença para ocupação do espaço público decorrente da realização de obras.
1 – Obras de(e) _____________________ sujeitas a licença administrativa ou comunicação prévia
(processo n.º _______ / _____ )
2 – Obras isentas de controlo prévio

(processo n.º _______ / _____ )

Tipo de ocupação do espaço público
a) tapumes ou outros resguardos: m _______; via pública ocupada _______ m2; n.º de meses ______
b) andaimes: m2 _______; n.º de pisos (só na parte não defendida por tapumes) _____; n.º de meses ______
c) gruas, guindastes ou similares: un ______; n.º de meses ______
d) outras ______________________________; via pública ocupada _______ m2; n.º de meses ______
Portel, ______ de ____________________ de ________
O requerente,
_____________________________________________________
(a)– Identificação do (a) requerente;
(b)- Proprietário ou titular de qualquer outro direito real sobre o prédio;
(c)- Rústico, urbano ou misto;
(d)- Rústica ou urbana.
(e)- urbanização, construção,ampliação, alteração, demolição, reconstrução
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INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Decorrente da realização de operação urbanística sujeita a licença administrativa ou comunicação
prévia:
- Anexa plano de ocupação de via pública, elaborado nos termos definidos no Capítulo V do RMUE
- Plano de ocupação de via pública já apresentado conjuntamente com os projetos da engenharia das
especialidades
Decorrente da realização de obras isentas de controlo prévio:
Descrição do tipo de ocupação do espaço público: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Modo de vedação: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Sinalização de segurança: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CROQUI

O croqui deve incluir, além da área ocupada, respectiva configuração, comprimento de tapumes e cabeceiras, as dimensões do arruamento,
passeios e faixa de rodagem, a localização de instalações fixas de utilidade pública nas proximidades (árvores, sarjetas, sumidouros,
candeeiros, etc.)
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