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Obras previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09 - RJUE, abaixo descritas:
Arruamento            
N.º / Lote            
Freguesia
Localidade            
A ocupação pretendida, que abaixo se caracteriza, destina-se a apoio à realização de: 
Obras sujeitas a:
a que corresponde o Processo n.º        
/ 
Vem requerer, nos termos do artigo 54.º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação - RMUE, LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO no seguinte local:
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
NOME / DESIGNAÇÃO          
RESIDÊNCIA / SEDE          
LOCALIDADE          
FREGUESIA          
CÓDIGO POSTAL              
N.º BI / CC / PASSAPORTE          
CÓDIGO ACESSO À CRC            
E-MAIL          
-
MUNICÍPIO          
CONTRIBUINTE N.º         
AUTORIZO O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO:
E-MAIL 
NA QUALIDADE DE 
CONTACTO TELEFÓNICO 
FAX 
CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO
PRETENSÃO
Prazo para a ocupação
Prazo para a ocupação
Prazo para a ocupação
Prazo para a ocupação
Prazo para a ocupação
Prazo para a ocupação
Prazo para a ocupação
Comprimento (m)
Comprimento (m)
Comprimento (m)
Largura (m)
Largura (m)
Largura (m)
Comprimento (m)
Largura (m)
Área (m²)
Área (m²)
Área (m²)
N.º de unidades
Planta de implantação com as dimensões da área do domínio público que se pretende ocupar;  
Plano de ocupação, quando exigível nos termos do RMUE, elaborado por técnico habilitado e constituído por: 
 Planta cotada; 
 Corte transversal do arruamento; 
 Cópia em formato digital do plano de ocupação; 
Outros documentos:    
.
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
.
/
/
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD – Regulamento (UE) 2016/679)
Toma conhecimento que, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município de Azambuja, enquanto responsável pelo tratamento, para a finalidade expressa no presente requerimento, bem como para fins estatísticos, e que pode exercer os direitos de informação, acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento, portabilidade, oposição e ser informado em caso de violação de segurança. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Azambuja, consulte o nosso site http://www.cm-azambuja.pt ou envie e-mail para arebelo@cm-azambuja.pt.
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