TOLDOS
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM / SEM PUBLICIDADE
REGISTO DE ENTRADA
N.º:

DESPACHO

________________________

Data:

Data:

____ / ____ / ____

O Funcionário:

____ / ____ / ____

O Presidente da Câmara:___________

________________

MUNICÍPIO AS MURTOSA
CÂMARA MUNICIPAL
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Murtosa
Nome / Designação:
B.I. n.º ___________ Emitido em ___ / ___ / ___ Arq. de Identificação de ___________ Contribuinte Fiscal n.º ____________
Telefone:
Fax:
Correio Electrónico:
Domicílio / Sede:
Localidade:
Freguesia:
Código Postal:
/
Concelho:
Na qualidade de: Proprietário ; Usufrutuário ; Locatário ; Mandatário ; Superficiário ; Outro:
Representada por:
_______________________________________________________________________________________________________
B.I. n.º ___________ Emitido em ___ / ___ / ___ Arq. de Identificação de ___________ Contribuinte Fiscal n.º ____________
Requer, nos termos legais:
A licença para colocação de ______ (qtd.) toldos, a afixar na fachada do estabelecimento _____________________________
sito na Rua / Lugar _______________________________________________________ , da Freguesia de _______________ ,
deste Concelho.
Os toldos terão ______ m de comprimento, uma saliência de ______ m em relação à fachada, com / sem sanefa, e serão
executados em ___________________________________________ , nas cores _____________________________________
Os toldos possuirão / não possuirão publicidade. A publicidade obedecerá às seguintes características gerais:
frente, ______ m X ______ m, com dizeres e figuras: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
sanefa, ______ m X ______ m, com dizeres e figuras: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Para os efeitos, anexa os seguintes elementos:
Bilhete de Identidade
Número de Identificação Fiscal
Memória descritiva da instalação (materiais, forma e cores), em duplicado
Desenho pormenorizado ou fotografia com indicação das dimensões do objecto a licenciar.
Planta topográfica em duplicado, à escala 1: 2.000, com localização rigorosa do edifício ou local.
Corte transversal do arruamento, com a indicação do objecto a licenciar, cotado relativamente ao eixo do arruamento e ao
passeio ou berma (em duplicado).
Cópia da licença de utilização
Outros: ___________________________________________________________________________________________

Emitida em ____ / ____ / ____
Conferi: _________________________
(O Funcionário da CMM)

Pede deferimento,
Murtosa, ___ de ___________ de _______
O Requerente,
_____________________

Req.-Toldos

Guia de Recebimento n.º_______

