REQUERIMENTO
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO/VEDAÇÃO DE OBRA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
Requerente

NIF/NIPC:

Nome/Designação:
Proprietário

Na qualidade de:

Usufrutuário

N.º Identificação Civil:

Tipo:

Locatário

Superficiário

Outro

BI

Passaporte

Validade:

CC

/

/

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos
Morada:
Código Postal:

-

Freguesia:
Telefone:

Telemóvel:

Fax:

E-mail:
(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento
Vem requerer a V. Exa., a ocupação do espaço público, por motivo de obras, com:
Andaimes

Tapumes

com o comprimento de

Estaleiro

Grua

ml, e largura de

Vedação provisória
ml , de

/

Outro:
/

a

,
/

/

, no local

, freguesia de

.

Sendo a ocupação com colocação de andaime, informo que o edifício possui
Mais declaro que possuo

licença

comunicação prévia aceite

andares.
autorização

para (especificar o destino)
,
ao abrigo do processo n.º

.

Junta, para o efeito, os seguintes documentos:
Planta de implantação à escala de 1:200 com a indicação da área a ocupar especificando a área em metros lineares
e o período de duração da ocupação
Planta de localização à escala de 1:2000
O processo só terá seguimento após a receção de todos os documentos exigidos. No caso de incumprimento,

Espera deferimento,
/
/

Assinatura:

Lei da proteção de dados pessoais:
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se ao tratamento e gestão de processos autárquicos em que o cidadão é diretamente interessado. O
seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação relativa ao andamento dos respetivos processos e, no que lhes disser respeito,
livremente e sem quaisquer custos, solicitar por escrito, junto da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a sua atualização e ou correção.
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decorridos 10 dias, será liminarmente indeferido e arquivado.

