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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 Na qualidade de 

 Concelho Código Postal 

Telefone 

Nome 

Morada Fiscal   

Localidade 

N.º Identificação Fiscal

DATA E ASSINATURA 

Pede 
Deferimento,
Assinatura

DPGU_OP_OPOVP_1.0

Data 

CARACTERISTICAS DO LOCAL

E-mail

Freguesia de

Telemóvel 

 Ex.mo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Peniche

Autorizo o envio de ofícios e notificações decorrentes deste processo por correio eletrónico, para o endereço identificado no
presente requerimento, dispensando outros meios de comunicação.

Autorizo que os ofícios e notificações decorrentes desde processo sejam, cumulativamente, enviados por correio eletrónico para o
técnico responsável pelo projeto

PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - OBRAS

 PRETENSÃO 

Vem solicitar a ocupação do espaço público no local acima indicado, de acordo com os seguintes tipos de ocupação: 

Tipo de ocupação ml m2 Dias N.º pisos

- - 

Tapumes 

Andaimes 

Abertura de vala 

Grua, guindastes e semelhantes 

Veículos pesados para carga ou descarga de materiais / autogrua 

Outras ocupações  

Ocupação do espaço aéreo, com grua (projeção na via pública) 

N.º de sentidos da via:  Rua sem saída:   Sim  Não 

Para o(s) prédio(s) sito(s) no(a) Rua ou Lugar

Localidade de    

Outras características:

Largura da via: m 

REGISTO DE ENTRADA 
N.º Req. __________Data: ____/____/_______ 

Proc. N.º____________

N.º Guia:_____________ Valor:_____________ 

Rubrica:_______________

Relativamente ao seu pedido, esclarece ainda que se trata de uma ocupação no âmbito;

Processo n.º / ; 

Obras de conservação isentas de controlo prévio (descrever quais):

Juntando para o efeito os elementos constantes na Norma de Instrução de Processos.

- - 

-
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