JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ
(MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM)
Bairro Azul – Colectiva B 11
7500-100 Vila Nova de Santo André
Endereço: santoandre.pt
E-mail: junta.freguesia@santoandre.pt
Telefone: 269708390 / Fax: 269708396
Contribuinte: 501170235

Exmº. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo André
OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA POR MOTIVOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Freguesia: ______________________________________ Código Postal: ____ - _____
Telefone: _______________ Fax: ______________ Nº de Contribuinte: ______________
E-mail: ______________________________________________________________
Nome:

Morada:

Na Qualidade de:

Proprietário

Outro

__________________________

Vem requerer a V.Exª ao abrigo do nº.2 do artigo 57º. Do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com redacção do DecLei nº. 26/2010, de 30/03, a emissão de licença para a ocupação da via pública pelo prazo de ___dias/meses

__/__/___ a __/__/___, e numa área de ___ m X ___
___m X ___m, na seguinte morada:
Rua: ______________________________________________________________
Localidade: __________________________________________________________
Freguesia: ________________________________________ Código Postal: ____-____
(riscar o que não se aplica), no período de

me

Com a instalação de:
Tapume

Estaleiro

Grua ou Guindaste ou outras máquinas ou equipamentos mecânicos

Depósito de materiais e entulhos
Andaimes com ____ m/Comprimento por ____ pisos e ____ m/Largura
O pedido destina-se a apoio a Obras isentas de Controlo Prévio:
Abrangidas pela alínea

___ do nº.1 de art. 6º, ou

abrangidas pela alínea ___ do nº.1 do art. 6º.A do

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redação (obras de escassa relevância urbanística
neste ultimo caso)

que a seguir de identificam: ________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Para o Local existe um processo de licenciamento de obras nº. __________/________. Para o qual foi
requerida a emissão do Alvará através do Reqº. ____________/_________.
Comunicação Prévia admitida nº. ____________/__________.
Anexa:
Planta à esc.1/2000, com a demarcação do local, área de ocupação pretendida e respetiva
calendarização;
cópia da licença de obra emitida, quando exista ou da comunicação prévia admitida
Elementos constantes de folha em anexo e de acordo com o tipo de ocupação proposta (RUEM)
Requer a prorrogação do prazo concedido por mais ________ dias/meses (riscar o que não se aplica) para a
ocupação de via pública, área e período a cima mencionados, para o que anexa fotocópia da licença inicial da
ocupação.
O período justifica-se devido a _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Santo André, ____ de ___________ de ______

O Requerente
__________________________________
Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão nº. ________________, Válido até ___/___/____
Despacho: ______________________

O EXECUTIVO

Data: ___/___/_____

_______________________________
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