Departamento de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
no âmbito de Operações Urbanísticas
(Art.º 31º e ss. do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Município de Avis)

REGISTO DE ENTRADA

DESPACHO

Reg.n.º_______Liv.º________

________________________

Proc.º n.º______N.ºDoc._____

________________________

_________________________

_____/______/20____

_________________________

O DIRETOR do DOUSU,

_____/______/20____

………………………………..

INFORMAÇÃO

O FUNCIONÁRIO,
…………………………………

PRETENSÃO

REQUERENTE

Ex.mo Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Avis
(1)

_____________________________________________________________________________,

contribuinte fiscal n.º__________________, com sede/morada no(a)/em______________________
_______________________________________________________________________________,
telefone ________________________ e endereço electrónico_____________________________,
na qualidade de (2) _______________________________
Vem requerer, ao abrigo do n.º 4 do Art.º 31º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, licença para ocupação da via pública com(3)
de Materiais

Estaleiro

Andaimes

Tapumes

Depósito

RCD, para realização de obras(4) a realizar no prédio sito no(a) ________________

________________________________________, freguesia de ____________________________
descrito na Conservatória do Registo Predial de Avis sob o n.º_________________ e inscrito na
matriz sob o artigo n.º _____________, conforme Plano de Ocupação de Via Pública que se anexa.

Obras isentas de controlo prévio, com ocupação do domínio público durante ____________
(meses/dias), com início estimado em ____/____/______, numa área até ___________m 2
Obras tituladas pelo Alvará de Licença/Comunicação Prévia n.º ____/______ de ___/___/_____,
com ocupação do domínio público durante ______________ (meses/dias), com início estimado em
____/____/______, numa área até ___________m 2
Autorizo que as notificações no âmbito desta comunicação sejam realizadas por via electrónica, nos
termos do Art.º 121º do RJUE
Pede deferimento,
_____/_________/20____
O REQUERENTE, _____________________________________________________________________________________________
C.Cidadão/B.I. n.º................................., Válido até ......./......../.............
(1) - Nome do requerente, seja pessoa singular ou colectiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo dessa qualidade
e apresentar documento que a tanto o autoriza; (2) - Proprietário, mandatário, usufrutuário, superficiário, promitente comprador; (3) Assinalar o(s) caso(s)
aplicável(s); (4) Identificar abaixo a opção aplicável.

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS A REALIZAR:

DOCUMENTOS ANEXOS
Plano de Ocupação da via pública
Planta de Localização e Enquadramento, à escala adequada, com indicação das coordenadas
geográficas dos limites da área objecto do pedido (de acordo com os dados do GeoPortal em cm-avis.pt)
Alvará de Licença / Comunicação Prévia da operação urbanística correlacionado com o pedido
________________________________________________________________________________

Modelo Oc.ViaPub - DOUSU2021

