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REQUERIMENTO  

LICENCIAMENTO DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  
PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS 

 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, 
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Nome:__________________________________________________________________________________ 

Morada:________________________________________________________________________________ 

Código postal:  ______ -___ ________________________ Telf.: _____________________________ 

BI/CC  n. º: ______________ NIF/NIPC: _______________ Telm.: ____________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

Código de acesso à certidão do registo comercial:____________________________________________ 

Código de acesso à certidão do registo predial:______________________________________________ 

Na qualidade de:|__| Proprietário           |__| Arrendatário            |__| Outro _______________________ 
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Local:___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Prédio descrito na Conservatória de Registo Predial de _______________________________________ 

sob o número ___________________________________ e inscrito na matriz sob o(s) artigo(s) _______ 

______________________________________, da freguesia _____________________________________.  

Observações:____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Requer o licenciamento para a ocupação do espaço público relativa à realização de obras, pelo prazo 
de ______________________________________________________________________________ considerando: 
 

|__| A existência de processo de obras a decorrer, com o n.º  ________________________________________. 
|__| A informação sobre o início dos trabalhos prestada, de acordo com o artigo 80º-A do RJUE, relativa a 
obras isentas de controlo prévio, com as seguintes características: ___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

Identificação do equipamento a utilizar na ocupação: 
|__| Tapumes 
|__| Andaimes 
|__| Grua, guindaste ou semelhante 
|__| Veículo pesado de carga/ descarga de materiais  
|__| Auto-grua 
|__| Outras ocupações: _________________________________________________________________________ 
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Identificação da necessidade do corte de via pública:   
|__| A ocupação de via pública não condiciona a circulação viária. 
|__| A ocupação de via pública condiciona a circulação viária, permitindo no entanto a circulação. Sucede 
nos dias ______________________________________________________________________________________, 
no seguinte horário ____________________________________________________________________________. 
|__| A ocupação de via pública impede a circulação viária. Sucede no(s) dia(s) 
______________________________________________________________________________________________, 
no seguinte horário  ___________________________________________________________________________.  
 

Identificação de medidas preventivas e/ou de proteção à envolvente da obra:   
|__| Sinalização de percurso alternativo: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
|__| Sinalização para alertar da proximidade à obra: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
|__| Proteção ou deslocalização de mobiliário urbano (devidamente identificada em planta para análise dos 
serviços); 
|__| Proteção de árvores e/ou áreas verdes existentes (devidamente identificada em planta para análise 
dos serviços); 
|__| Descrição da natureza/materiais de proteção em contacto com a via pública (proteção de andaimes, 
gruas, etc…): __________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
|__| Outros:  ___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO  

Informa-se que os tipos e ficheiro admissíveis e o seu respetivo tamanho máximo são os indicados no quadro abaixo: 
Tipo de ficheiro bmp doc dwf gif jpg pdf png pwp rtf tif txt xls docx xlsx dwfx zip rar 
Tamanho máx (Mb) 15 34 72 72 15 72 53 53 15 72 15 15 34 15 72 72 72 

 
|__| Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial 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, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais; – (caso não se 
mantenham válidos os documentos previamente apresentados no licenciamento ou na comunicação prévia); 

|__| Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade da realização da operação ou da 
atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal não resulte da apresentação da certidão do 
registo predial; - (caso não se mantenham válidos os documentos previamente apresentados no licenciamento ou na comunicação 
prévia); 

|__| Planta com a delimitação da área objeto de ocupação, devidamente cotada, identificando a localização da intervenção a uma escala 
adequada à compreensão do pedido, com discriminação e dimensionamento dos diversos tipos de ocupação. 

|__| Todos os elementos instrutórios em suporte digital; 
|__| Índice com a relação de documentos entregues; 
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Autorizo que as notificações sejam enviadas por e-mail no decorrer deste processo.  
Autorizo o tratamento dos dados pessoais constantes no presente requerimento, necessários ao 
desenvolvimento do procedimento identificado, no estrito e rigoroso cumprimento da lei. 

 

Pede deferimento, 

 
 

____________________________  , o requerente.                                                       Data:_________ /___ /___     


