
                          DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO

                   Pedido de Licenciamento de Ocupação do Espaço Público por Motivo 
      de Obras

EXM.º SENHOR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PÓVOA DE LANHOSO

, contribuinte fiscal n.º  

residente em , freguesia de 

concelho  de   com  código  postal  -

, na qualidade de  do prédio onde pretende

realizar as obras de ,

sito em , freguesia de ,

vem requerer a V.Ex.ª, em conformidade com o disposto nos artigos 84.º e 85.º do RMUE, licença para a

ocupação  do  espaço  público  por  motivo  de  obras, relativa  a  obras  sujeitas  a  licenciamento,

abrangidas pelo alvará n.º  ,  ou sujeitas a comunicação prévia,  registada sob o n.º

 cujas taxas foram pagas através da guia n.º , com a área a ocupar

de cerca de  m², e por um período de ocupação de  dias. 

Para o efeito junta os seguintes elementos:

 Descrição dos materiais, equipamentos e estruturas de apoio a instalar; 

 Planta de localização à escala de 1/10 000 com a indicação do local a ocupar; 

 Indicação do processo de obras a que respeita a pretensão, quando aplicável; 

 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  1/10  000  e  ortofoto,  com a

indicação do local a ocupar;

 

 

Pede deferimento, 

**Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou com assinatura

digital qualificada, referindo o n.º do CC/BI e validade.

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor  Sim    Não

Póvoa de Lanhoso,  de  de 

  **

Avenida da República, 4830-513 Póvoa de Lanhoso
Mod. 380.00                Telefone 253 639 700 |  Fax 253 639 709  |  www.mun-planhoso.pt  | geral@mun-planhoso.pt    

mailto:geral@mun-planhoso.pt
mailto:geral@mun-planhoso.pt

	EXM.º SENHOR

	TextBox8: 
	TextBox8_2: 
	TextBox8_3: 
	TextBox8_4: 
	TextBox8_5: 
	TextBox8_6: 
	TextBox8_7: 
	TextBox8_8: 
	TextBox8_9: 
	TextBox8_10: 
	TextBox8_11: 
	TextBox8_12: 
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1: Off
	TextBox8_13: 
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1_2: Off
	TextBox8_14: 
	Caixa de texto 1: 
	TextBox8_15: 
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1_3: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1_4: Off
	Caixa de texto 1_2: 
	Caixa de texto 1_3: 
	TextBox8_16: 
	TextBox8_17: 
	TextBox8_18: 
	TextBox8_19: 
	TextBox8_20: 
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1_5: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1_6: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1_7: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1_8: Off
	Caixa de verifica#C3#A7#C3#A3o 1_9: Off
	Caixa de texto 1_4: 


