ENTRADA (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

□
□

Dados e documentos exibidos em conformidade

Detetou “não conformidade” aconselhando o requerente
a não efetuar a entrega sem que seja devidamente corrigido
O TÉCNICO:

PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ESPLANADA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Fafe
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome _________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
N.º Identificação Fiscal _____________________ N.º Identificação Civil ______________________ Válido até ____ / ____ /______
Código da Certidão Comercial Permanente ___________________________________________________________________________
Telemóvel ________________ Telefone _________________ Fax _______________ e-mail __________________________________

MEIOS DE COMUNICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

□ Autorizo comunicações para o telemóvel e o envio de notificações decorrentes deste processo para o meu endereço eletrónico.
REPRESENTANTE

Nome _________________________________________________________________________________________________________
N.º Identificação Fiscal _____________________ N.º Identificação Civil ______________________ Válido até ____ / ____ /______
PRETENSÃO

Vem, na qualidade de

1

_______________________ ao abrigo do disposto no Regulamento Ocupação do Espaço Público, Publicidade e

Propaganda do Município de Fafe, requerer a V. Ex.ª autorização para ocupação da via pública com esplanada, nos termos abaixo
especificados:
Estabelecimento denominado _____________________________________________________________________________________
CAE ________________________ , alvará de utilização nº ______ / ______ , e com início da atividade a que se refere a comunicação
prévia com o processo n.º ______ / ________ .
Local da instalação da Esplanada: ______________________________________________________ N.º _________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
Tipo de Esplanada:

□ Fixa □ Fechada □ Aberta e sem estrutura □ Aberta com guarda-ventos
Largura passeio ____________ (metros)
Fachada do estabelecimento __________ (metros)
Área total de ocupação da esplanada: Comprimento x Largura ____________________ (metros)
Período de utilização pretendido do espaço público:

□ _____________ meses
□ anual
ELEMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO

□Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte
□Documento comprovativo da legitimidade do requerente;

1

Proprietário/a, mandatário/a ou outro/a titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar o pedido
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□Memória descritiva identificando a natureza, forma, volumetria, área e cores dos materiais a utilizar ou elementos a utilizar, e
demais informações necessárias à apreciação do pedido;

□Desenho do suporte publicitário para a afixação, com indicação da forma, dimensões e/ou balanço da afixação e distâncias ao
extremo do passeio correspondente;

□Fotografias a cores no formato mínimo de 10x15cm, indicando o local previsto para a afixação, apresentadas sobre papel A4 ou
fotomontagem à escala esclarecedora do pretendido quanto à afixação do suporte publicitário, apresentada sobre papel A4;

□Planta de localização com indicação do local ou do edifício previsto para a afixação, exceto se aquele for inequivocamente descrito
por arruamento e número de polícia, bem como do suporte/dispositivo onde será afixado;
Quando se trate de ocupação do espaço público, o pedido deve ser instruído com os elementos mencionados no número anterior, e
ainda com:

□Planta de implantação cotada assinalando as dimensões (comprimento e largura) do espaço público, as distâncias do mobiliário ou
suporte objeto do pedido a lancis, candeeiros, árvores ou outros elementos existentes;

□Fotografias ou desenhos das peças a instalar, contendo designadamente, plantas, cortes, alçados, perspetivas, com indicação das
suas dimensões incluindo balanço e distância vertical ao pavimento, quando for o caso;

□Projeto de arquitetura, constituído por plantas, alçados e cortes devidamente cotados, a apresentar com o pedido de instalação de
esplanadas fechadas, quiosques, palas e similares, quando for o caso.

Pede deferimento,
DATA
_____ / ____ / _____

ASSINATURA DO REQUERENTE
_______________________________________________________
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