
Requer a V. Exª., em cumprimento do art.º26 do Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público, o licenciamento de OCUPAÇÃO

DA VIA PÚBLICA, com as seguintes características:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________, de apoio à atividade de _________________________________________

____________________________________________________________________________, praticada no estabelecimento comercial

___________________________________________(nome ou insígnia), para a qual foi emitido o Alvará de Autorização de Utilização

n.º_____/___________.

A ocupação pretendida situar-se-á no Lugar de _________________________________________________________________, freguesia

de ______________________________, deste Município e terá a duração de_________dias/ semanas/ meses (riscar o que não interessa).

Para o efeito junta os seguintes elementos, constantes do n.º3 do art.º27 do Reg. Municipal de Ocupação do Espaço

Público:

a) Planta de localização fornecida pelo Município, com identificação do local previsto;

b) Ilustração e fotografia a cores indicando o local previsto;

c) Memória descritiva indicativa dos materiais, cores, configuração e legendas a utilizar, e outras informações necessárias ao processo

de licenciamento;

d) Desenhos elucidativos, com indicação da forma, dimensão e materiais;

e) Documento comprovativo da legitimidade para a prática do ato.

PEDIDO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Licenciamento de ocupação de via pública

REGISTO DE ENTRADA

Nº: _______ Livro: ________

Em _____  / _____  /_______

.

Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos www.cm-vilanovadepoiares.pt

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares geral@cm-vilanovadepoiares.pt

Tel. (+351) 239 420 850 | Fax  (+351) 239 421 800 NIF: 505371600

REQUERENTE

Nome:   _________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: ______________________________________________________________________________________________________

Residência/Sede:  _________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar:   _________   

Fração :  _____   Sítio / Lugar:   ________________________________Código postal:   _____-_______  ____________________________

Telefone: ________________    E-mail:  _______________________________________________________________________________

REPRESENTANTE (se aplicável)

Nome: __________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: ______________________________________________________________________________________________________

Residência/Sede:    ________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar: __________   

Fração : ___________ Sítio / Lugar:  ____________________________ Código postal:  _____-_______  ____________________________

Código postal :  ________  __________  Telefone: _____________   E-mail: __________________________________________________

Na qualidade de: Procurador          Herdeiro         Administrador           Gerente        Outro: ________________________________________

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/


Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.

Foi entregue  e verificada a documentação necessária. 

O assistente técnico:  ____________________________   Data: ____________

Observações:  __________________________________________________________________________________________________

BALCÃO ÚNICO

DECISÃO

Morada para notificações

Solicita ainda que todas as notificações referentes ao presente pedido sejam remetidas para:

Requerente  e morada supra indicada                                                  Representante e morada supra indicada                    

Outro:  ______________________________________________________________________________________________________

Residência/Sede:    ___________________________________________________Nº: ______   Lote, Andar:  ____________    Fração: 

___________________ Sítio / Lugar:  ________________________________Código postal:  _____-_______  ___________________

Pede deferimento,

Vila Nova de Poiares,  _____ de _____________ de  20____

O requerente / representante, 

______________________________________________________

•Em remessa via email deve conter assinatura digital ou ser acompanhado de cópia de doc. e identificação com inscrição da respetiva autorização

•Em remessa via CTT, deve conter assinatura autenticada ou ser acompanhado de cópia de doc. e identificação com inscrição da respetiva autorização

A preencher pelos serviços

.

DEFERIDO

INDEFERIDO _________________________________________________________________________________

O Presidente  da Câmara Municipal,  __________________________________________         _____ / _____ / _______

O Chefe da DOUSU,  no uso da competência delegada , ___________________________       _____ / _____ / _______


