ENTRADA (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

□
□

Dados e documentos exibidos em conformidade

Detetou “não conformidade” aconselhando o requerente
a não efetuar a entrega sem que seja devidamente corrigido
O TÉCNICO:

PEDIDO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO POR MOTIVO DE OBRAS

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Fafe
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome _________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
N.º Identificação Fiscal _____________________ N.º Identificação Civil ______________________ Válido até ____ / ____ /______
Código da Certidão Comercial Permanente ___________________________________________________________________________
Telemóvel ________________ Telefone _________________ Fax _______________ e-mail __________________________________
MEIOS DE COMUNICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

□ Autorizo comunicações para o telemóvel e o envio de notificações decorrentes deste processo para o meu endereço eletrónico.
Solicito, ainda, que as notificações referentes a este processo sejam enviadas por correio eletrónico ao/a □ técnico/a autor/a do
projeto □ outro. Nome: _________________________________________________ e-mail: ___________________________________
PRETENSÃO

Vem, na qualidade de

1

_______________________ , nos termos do disposto no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e

de acordo com os elementos anexos, requerer por um período de ____________ dias, licença para a ocupação de espaço do domínio
público por motivo de realização de obras, a que refere o processo n.º ____________________________ , relativo ao prédio sito em
___________________________________________________ n.º __________ freguesia de __________________________________ .
O espaço a ocupar tem a largura de ______________ metros e uma extensão de ___________ metros e destina-se à instalação de:

□ tapumes, andaimes ou balizas □ gruas ou guindastes □ outro

_________________________________________________

Pede deferimento,
DATA

ASSINATURA DO REQUERENTE

______ / ____ /______

_______________________________________________________

ELEMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO

□ Memória descritiva com as condições de instalação e justificativa do prazo;
□ Planta de localização à escala 1:10000 ou superior, na qual se indique com precisão o local onde pretende levar a efeito a
ocupação;

□ Planta de implantação à escala 1:500, cotada com a demarcação do espaço público que se pretende ocupar;
□ Outro:_______________________________________________________________________________________________________
N.º de exemplares:
1 original
1 cópia em suporte digital
1

Proprietário/a ou outro/a titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar a operação urbanística;
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