
 

 

 

 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto 
 
 

LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO POR MOTIVO DE OBRAS 
(conforme previsto nos artigos 28.º, 29.º e 30.º do RMUEVP) 

 
 

1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 Nome: 

 Profissão:  Estado Civil: 

 Morada/Sede: 

 Localidade:  Código Postal:               –           

 Freguesia:  Concelho: 

 N.º Bilhete Identidade / CC:  NIF: 

 N.º Telefone:  E-Mail: 

 
 

2 QUALIDADE DO REQUERENTE 

           Proprietário          Locatário          Titular do direito de uso e habitação 

           Mandatário          Usufrutuário          Outra   

 
 

3 OBJETO DO PEDIDO 

Requer a V. Ex.ª apreciação do pedido de licenciamento de ocupação de espaço público com  * __________________, nos termos 
previsto no artigo 28.º do RMUETVP e demais legislação em vigor, em área envolvente ao prédio descrito na Conservatória do Registo 
Predial n.º _____/________, com a inscrição na matriz predial urbana/rústica sob o n.º ________, sito ________________________, 
freguesia de __________________, com as seguintes confrontações: 
Norte _____________________________________________________________________________________; 
Sul _______________________________________________________________________________________; 
Nascente __________________________________________________________________________________; e 
Poente ____________________________________________________________________________________ . 

 

Período de duração da ocupação:   ______ dias;  ______ semanas;  ______ meses;  ______ anual; 
 

ANTECEDENTES/Registo de entrada CMVP___________:  

 Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Vila do Porto para o local em questão; 
 Pedido de Informação Prévia, N.º___; 
 Alvará / CP de Loteamento, N.º___; 
 Licença/Autorização/Comunicação Prévia de Obras, N.º___; 
 Outro. 

 
Pede deferimento, 
 
Vila do Porto, ____ de ____________ de ______ 

 
O Requerente, 

 
        

 

Nota: * Conforme artigo 28.º : * Montagem do estaleiro;  * Ocupação do espaço público com tapumes; * Garantia de acessibilidades; * Amassadouros;  * Entulhos; * Depósito 

de materiais e andaimes;  * Operações de carga e descarga. 



 

 
 
 
O pedido de licenciamento de ocupação de espaço público por motivo de obras sujeitas ou não ao controlo prévio deverá ser instruído com os 
seguintes elementos:  
 

  1. Requerimento; 
 

  2. Fotocópias do BI/Cartão de cidadão e de cartão de contribuinte; 
 
3. Documento que identifique o proprietário do prédio objeto do pedido bem como dos titulares de qualquer outro direito real sobre o prédio: 
 

 3.1. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial (a validade das certidões 
extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de 6 meses), referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à 
certidão permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial e eventuais contratos que demonstrem 
a legitimidade do requerente; 
 

 3.2. Certidão da Conservatória do Registo Comercial ou código de acesso (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 

2012, é de 6 meses), caso o requerente seja uma pessoa coletiva. 

4. Memória descritiva contendo: 

 a) Área objeto do pedido;  

 b) Planta de localização à escala de 1/2000; 

 c) Planta de implantação à escala de 1/200, desenhada sobre levantamento topográfico, com indicação da área de influência das gruas, 

quando as houver; 

 d) Planta do estaleiro à escala de 1/100 ou 1/200;  

 e) Indicação dos elementos caracterizadores dos contentores e ou outros aparelhos existentes fotografias, prospetos, desenhos, etc.; 

 f) Plano de acessibilidades.  

 

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS DE ENTREGA OBRIGATÓRIA 
 (conforme previsto nos artigos 28.º, 29.º e 30 do RMUETVP) 
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