
  

Relativamente ao processo nº                                        vem solicitar a ocupação de espaço público, de acordo com os seguintes 

tipos:                                         
            

*Nome

*Morada

-Código postal
*N.º Identificação B.I. / C.C Válido até:

Código da Certidão Comercial Permanente

Telefone Telemóvel Fax

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

E-mail

Freguesia

Fiscal

*

  Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

PRETENSÃO 
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DataAssinatura

*Na Qualidade:  Proprietário  Usufrutuário  Locatário  Superficiário  Outro

Tipo de ocupação Comprimento Largura Dias Meses

Tapumes

Andaimes

Abertura de vala

Grua, guindastes e semelhantes 

Veículos pesados para cargas ou descargas de materiais/autogrua 

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

Tipo de ocupação Volume (m3) Dias  Meses

Ocupação do subsolo do domínio público

 

Declaração de responsabilização de danos na via pública, disponível em www.cmviseu.pt

Plantas de localização à escala 1/2000, com delimitação pretendida 

Rua sem saída nãoNº de sentidos sim

Rua ou lugar

Freguesia

Largura da via

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 

 

PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO | OBRAS COM CONTROLO PRÉVIO

http://www.cm-viseu.pt/index.php/g-urbanistica?layout=edit&id=972

 
Relativamente ao processo nº                                        vem solicitar a ocupação de espaço público, de acordo com os seguintes
tipos:                                        
            
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Fiscal
*

                PRETENSÃO 
1 / 1
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*Na Qualidade:
Tipo de ocupação
Comprimento
Largura
Dias
Meses
Tapumes
Andaimes
Abertura de vala
Grua, guindastes e semelhantes 
Veículos pesados para cargas ou descargas de materiais/autogrua	
Ocupação de espaço aéreo, com grua (projeção na via pública)
Tipo de ocupação
Volume (m3)
Dias		
Meses
Ocupação do subsolo do domínio público

                  Declaração de responsabilização de danos na via pública, disponível em www.cmviseu.pt
Plantas de localização à escala 1/2000, com delimitação pretendida 
Rua sem saída
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL
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