Registado em SPO
Reqº.n.º.____/_____/____
Procº.____/_____/______
Data
____/____/_______
O Assist. Técnico

Despacho

Pagamento

Registo de Entrada

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Em _______/_______/_______

Paga a taxa no valor de
_______________ €
Guia n.º ___________
Em ____/____/______
O Assist. Técnico

O ___________________________

Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara
Mortágua

Municipal de

ASSUNTO: OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
-Obras isentas de licença ou comunicação prévia (A)(Nome)______________________________________________________________________
contribuinte

n.º

________________,

______________,

portador

do

B.I.

/

cartão

de

cidadão

nº

emitido pelo Arquivo de Identificação de ____________, em ___/___/___ e

válido até ___/___/___, residente na rua/av.ª ________________________________________,
n.º_____, ____.º andar, na localidade de _________________ (código postal _____ - _____),
freguesia de ______________, município de ____________________,(B) na qualidade de
proprietário
co-proprietário,

usufrutuário,

locatário,

_______________________, de um prédio

urbano / rústico, sito na Rua ________________________________________________, na
localidade de ______________________________, Freguesia de _______________________,
Concelho de Mortágua, necessitando, em virtude da realização de obras isentas de licença ou
comunicação prévia, enquadráveis na alínea a) ou b) do n.º 1 do art.º 6.º ou no artº. 6º. - A do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na actual redacção dada pelo Dec. Lei n.º. 26/2010 de 30/03 –
(especificar o tipo de obra)_________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
ocupar a via pública com (C) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
numa área de ______ m2 (______X______), vem requerer a V. Ex.a se digne conceder-lhe a
respectiva licença de OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, pelo prazo de _____ (dias/meses).

Junta para o efeito os elementos que a seguir assinala com X
Planta de localização à escala 1:1000 ou superior;

Mortágua, _____ de _______________ de ______
Pede deferimento,
O Requerente___________________________________________
Portador do ___________. n.º ________________ de ______/ ______/ ______,// válido até _____/_____/______,___________

Mod n.º. OVP1 - Câmara Municipal de Mortágua – Ocupação da via pública

INSTRUÇÕES DE PRENCHIMENTO DO REQUERIMENTO
Ocupação da Via Pública Decorrente da Realização de Obras Particulares –

-

(Obras isentas de licença ou comunicação prévia)

(Artº. 33º. do RMUET- Regulamento Municipal de Urbanização Edificação e Taxas)

Impresso – Mod. OVP 1 - Câmara Municipal de Mortágua – Ocupação da via Publica.

No ponto (A), o requerente terá que:
Preencher os dados pessoais;

-

No ponto (B), terá que:
Indicar em que qualidade, em relação ao prédio que vai ser intervencionado, é

-

que está a fazer o pedido;
Indicar a localização do prédio;

-

No ponto (C), terá que:
-

Indicar com o que é que pretende ocupar a via pública;

-

Indicar a área e o prazo em que pretende ocupar a via pública.

No ponto (E), terá que:
-

Assinar o requerimento de acordo com o documento de identificação (bilhete de
identidade ou cartão de cidadão), indicando o respectivo número data e local de
emissão ou data de validade.

-

Se o requerente se fizer representar por procurador, este terá que assinar como
acima se indica e apresentar a procuração.

Taxas a Cobrar:
Consultar:
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas (RMUET):
Art.º. 33º. – Ocupação da via publica por motivos de obras:
Quadro XIII – Ocupação da via publica por motivo de obras;
A Tabela de Taxas poderá ser actualizada a qualquer momento, podendo as taxas
indicadas sofrer alterações.

