Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moura

PEDIDO DE OCUPAÇÃO/INTERRUPÇÃO DE VIA PÚBLICA
Identificação do Requerente (Preencher com letra maiúscula):
Nome ___________________________________________________________________________________________
Morada __________________________________________________________________________________________
Freguesia ______________________________________________________________ Código Postal ________-______
Telefone __________________ Fax __________________ N.º de Contribuinte __________________
Nº Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão _______________________data de emissão / validade _______________
E-Mail ___________________________________________________________________________________________
Na qualidade de:
Proprietário

Usufrutuário

Titular do direito de uso e habitação

Locatário

Superficiário

Mandatário

_________________________________________

Vem requerer a V. Exa. o seguinte:

Ocupação da via pública

Prorrogação do prazo para a ocupação de via pública (anexar cópia da licença inicial)

Interrupção de via pública (Pedido com antecedência mínima de dois dias úteis - nº2 Art.º20 Regulamento Trânsito Cidade Moura)
Pelo prazo de _____dias/meses (riscar o que não se aplica).
No período compreendido entre ____ / ____ / ______ a ____ / ____ / ______ das ____:____h às ____:____h.

Com a instalação de:
Tapume ou estaleiro _____m2

Contentor de resíduos _____m2

Depósito de materiais/inertes _____m2

Plataforma/Grua _____m2

Betonagem /Maquinaria pesada

Cargas e descargas

Andaime com ____ m/comprimento por ____ m/largura e ____ pisos

Trabalhos na via pública

Outros: ______________________________________________________________________________________
Por motivo de:
Obras isentas de controlo prévio, segundo a alínea ____ do nº1 art.º 6º do RJUE;
Obras de escassa relevância urbanística, segundo a alínea ____ do nº1 do art.º6.º-A do RJUE;
Licenciamento de obras nº_____________ (nº2 art.º57º RJUE);
Comunicação Prévia nº________________ (nº2 art.º57º RJUE);
Outros trabalhos ou atividades que necessitam justificadamente de ocupação/interrupção de via pública;
Descrição sumária das obras ou trabalhos/atividades a realizar:

________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Identificação do Local:
Morada __________________________________________________________________________________________
Freguesia __________________________________________ Código Postal ________-______ ___________________
Descrição predial _________________ Inscrição matricial _________________ Fração ________ Secção ________

Autorizo que:

as notificações no âmbito deste pedido sejam efetuadas por via eletrónica, nos termos do artº 121º do RJUE, para o
seguinte endereço de correio eletrónico:_______________________________________________
os ofícios e notificações decorrentes desde processo sejam cumulativamente enviados para os seguintes endereços de
correio eletrónico:
___________________________________________________
___________________________________________________

Moura, ______ de ____________ de ______.
Pede deferimento,

O Requerente,

________________________________________________________________________________________________
As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento, integram o crime de falsificação de documentos,
nos termos do Artigo 256.º do Código Penal

DECLARAÇÃO DE CONSENTMENTO-RGPD
“Os seus dados pessoais, constantes neste requerimento, serão utlizados pelo Município de Moura para dar resposta aos seus pedidos e
para a instrução deste processo. Necessitando para isso, do seu consentimento expresso- Art.º7.º RGPD. Em termos de práticas de
privacidade, o Município de Moura, respeita o Regulamento Geral de Proteção de Dados “. Assinatura_______________________________

Peças instrutórias:

Planta à escala 1:100 ou superior, devidamente cotada e com a demarcação da área a ocupar – operações
urbanísticas (alínea b do n.º 2 art.º 47.º do RMUE);
Plantas de localização à escala 1:25.000, 1:2.000 e fotografias aéreas, a fornecer pelos serviços camarários, com
indicação precisa da localização do prédio - obras isentas de controlo prévio (nº3 art.º 47º do RMUE).

Não preencher, área reservada

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
O Fiscal Municipal, _______________________________________ Data ____ / ____ / _______
Chefe de Divisão, ________________________________________ Data ____ / ____ / _______
REGRAS GERAIS DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO


O requerente deve sinalizar o local (*) e restringir-se ao tempo estritamente necessário, de forma a não
prejudicar o trânsito de veículos e peões e minimizar os danos estéticos, urbanísticos ou de utilização do
espaço público – alínea a) Art.º 46º do R.M.U.E.;



Deve ser efetuada a reparação integral dos danos ou prejuízos decorrentes da ocupação – b) Art.º 46º;



Devem ser repostas as boas condições de utilização imediatamente após a execução das obras ou decorrido
o prazo de validade da licença – c) Art.º 46º;
(*) Sinalização de carácter temporário e de obstáculos na via pública, Dec. Lei 22-A/98, na sua redação atual.

