OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
REGISTO DE ENTRADA
N.º:

DESPACHO

________________________

Data:

Data:

____ / ____ / ____

O Funcionário:

________________

____ / ____ / ____

O Presidente da Câmara:___________

MUNICÍPIO DA 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:
Domicílio / Sede:

Fax:

Correio Electrónico:

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 concessão de licença de ocupação de via pública para colocação de esplanada junto ao seu estabelecimento, sito na Rua /
Lugar _________________________________________________ , da Freguesia de ______________________ pelo período
de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____ . A esplanada será composta de
mesas,
cadeiras, guarda-sóis, com o
comprimento de ____ m e a largura de ____ m.
O estabelecimento detém a Licença de Utilização n.º __________ , para o exercício da actividade de
_____________________
A esplanada terá / não terá guarda ventos, com o comprimento de ____ m e a altura de ____ m.

A concessão de licença de ocupação de via pública na Rua / Lugar: _____________________________________________
________________________ , da Freguesia de ___________________________________ , para instalação de:
Mastros ____ (qtd.);
Circo;

Quiosques ____ (qtd.);

Banca de doces/gelados ____ (qtd.);

Expositores ____ (qtd.);

Outra: _____________________________________________________________________________________

pelo período de ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____ .
A referida ocupação terá as dimensões de: ____ m de comprimento, ____ m de largura, ____ m de raio.
Para os efeitos, anexa os seguintes elementos:

Guia de Recebimento n.º_______
Emitida em ____ / ____ / ____
Conferi: _________________________
(O Funcionário da CMM)

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

Req. - 02

Bilhete de Identidade
Número de Identificação Fiscal.
Memória descritiva em duplicado.
Planta topográfica em duplicado, à escala 1: 2.000, com localização rigorosa do edifício ou local;
Autorização do condomínio (quando aplicável).
Outros: ___________________________________________________________________________________________

