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REQUERIMENTO – AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
 

 

 
 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Penela 

 
 

Identificação do Requerente 

 

Nome / Designação         

 
 

Morada         

 

Código Postal         

 

E-mail         

 

B.I. / N.º Id. Civil         Validade            

 

Contribuinte         Telefone / Telemóvel         

 

Código da Certidão Comercial Permanente         

 
 
Identificação do Processo – no caso de o pedido vir no seguimento de um processo sujeito a controlo 
prévio  

Processo de licenciamento n.º       com o alvará n.º       

 
Processo de comunicação prévia 

n.º  
      paga pela guia n.º       

 

Vem requerer a V. Exa. 

 

Nos termos do Regulamento Municipal de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas; 

Autorização 

Prorrogação da autorização n.º   
 

      de ocupação da via pública com: 

materiais pelo prazo de 
 

 
 

      dias e com a área de       m2 

andaimes ou tapumes pelo prazo de       dias e com a área de       m2 

andaimes ou tapumes em obras isentas de controlo prévio pelo prazo 
de 

      dias 

e com área de        m2 

     pelo prazo de       dias 

e com área de        m2 
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Documentos Instrutórios 

 
Assinale com uma cruz (X) nos quadrados identificados com “Req” os documentos que junta ao processo, sendo 
os quadrados identificados com “CMP” destinados a ser preenchidos pelos serviços da Câmara Municipal 
 

NO CASO DE O PEDIDO VIR NO SEGUIMENTO DE UM PROCESSO SUJEITO A CONTROLO PRÉVIO 

Req. | CMP 

    |    Declaração do requerente, responsabilizando-se pelos danos causados na via pública, em 
equipamentos públicos ou aos respetivos utentes; 

    |    Plano de ocupação da via pública, elaborado por técnico responsável pela direção da obra; 

Req. | CMP 

    |    Planta de localização oficial, à escala 1:2.000 ou superior, com a indicação precisa do local onde se 
pretende efetuar a ocupação do espaço público, de onde conste a delimitação da área a ocupar; 

    |    Esquema de implantação do tapume, quando exigido, e do estaleiro, quando necessário, mencionando 
expressamente a localização dos depósitos de materiais, dos andaimes, das instalações de apoio, 
máquinas, aparelhos elevatórios e contentores de recolha de entulho, as características do arruamento, 
o comprimento do tapume, a localização de sinalização, candeeiros de iluminação pública, árvores, 
bocas ou sistemas de rega, marcos de incêndio, sarjetas, sumidouros ou quaisquer outras instalações 
fixas de utilidade pública. 

    |    Um corte transversal do arruamento, obtido a partir da planta, no qual se representem as silhuetas das 
fachadas do edifício a construir e, caso existam, das edificações fronteiras, localização do tapume e de 
todos os dispositivos a executar, com vista à proteção de peões e veículos (quando aplicável) 

NOS RESTANTES CASOS 

Req. | CMP 

    |    Declaração do requerente, responsabilizando-se pelos danos causados na via pública, em 
equipamentos públicos ou aos respetivos utentes; 

    |    Planta de localização oficial, à escala 1:2.000 ou superior, com a indicação precisa do local onde se 
pretende efetuar a ocupação do espaço público, de onde conste a delimitação da área a ocupar; 

    |    Planta cotada com delimitação correta da área do domínio público que se pretende ocupar, à escala 
adequada. 

    |    Esquema de implantação do tapume, quando exigido, e do estaleiro, quando necessário, mencionando 
expressamente a localização dos depósitos de materiais, dos andaimes, das instalações de apoio, 
máquinas, aparelhos elevatórios e contentores de recolha de entulho, as características do arruamento, 
o comprimento do tapume, a localização de sinalização, candeeiros de iluminação pública, árvores, 
bocas ou sistemas de rega, marcos de incêndio, sarjetas, sumidouros ou quaisquer outras instalações 
fixas de utilidade pública. 

Documentos Instrutórios confirmados por ____________________ em _____ / _____ / _____ 
 
 

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

 
Declaro autorizar que os dados constantes desta ficha de inscrição sejam inseridos num ficheiro informático da responsabilidade 
do Município de Penela, Praça do Município, 3230-253 Penela, sendo que estes dados serão utilizados única e exclusivamente pelo 
Município de Penela não sendo cedidos a terceiros ou utilizados para outros afins que não os indicados. Como titular dos dados 
pessoais, tenho os direitos de acesso, retificação e eliminação dos dados fornecidos e posso exercê-los pessoalmente ou por 
escrito junto da morada acima indicada. 

         Sim             Não 

Autorizo a utilização dos dados pessoais recolhidos para envio de informação sobre eventos promovidos pelo Município de 
Penela. 

         Sim             Não 
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Pede deferimento 

 

O requerente,  
 
 
 
 

 

  Penela    de 
       de 20    

 
Dados do documento identificativo 

do requerente verificados por, 
NOTAS:  

 
    
  
 Em, _____  /_____ /_____ 
 
 
 

Observações 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O funcionário  Penela,    de 
       de 20    

 


