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Operações Urbanísticas - Requerimento
Francisco Leal
Pedido de Licença de Ocupação de Via Pública
dpau@cm-cartaxo.pt
Município do Cartaxo - DPAU
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO
LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
N.º 1 do Art.º 64.º do Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município do Cartaxo (RUEMC)
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
N.º  
DATA  
- 
-
REGISTO DE ENTRADA 
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
REQUERENTE
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
AUTORIZA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO
TELEMÓVEL
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
Requer a concessão de LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA no seguinte local: 
A ocupação pretendida, que abaixo se caracteriza, destina-se a apoio à realização de: 
Obras sujeitas a
a que se refere o Proc.º n.º
-
;
Obras previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1 do Art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual:
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
Indique a natureza e descrição dos trabalhos que pretende realizar
PRETENSÃO 
CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO 
Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os elementos apresentados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços. 
Corte transversal do arruamento, nos termos da alínea b) do n.º 3 do Art.º 64.º do RUEMC.
Planta cotada, nos termos da alínea a) do n.º 3 do Art.º 64.º do RUEMC.
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
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	Insira o prazo previsto de ocupação.: 
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