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PEDIDO
Ao abrigo da Parte D do Código Regulamentar do Município de Esposende e demais legislação aplicável, vem requerer a V. Exa licença para 
ocupação do espaço público, nos termos abaixo especificados:

Banca Quiosque Roulote e similares

Outro:

Área prevista para ocupação (m2/m3):

 -

Periodicidade:

Anual Semestral Trimestral

Data Inicio: Data Fim:

Mensal

C. POSTAL MORADA

Localização:

Semanal Diária

1. Licença para ocpação do espaço público:

NOME

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Data de Nascimento

CORREIO ELECTRÓNICO*

CONTRIBUINTE N.º BI/CC
TELEM.*TEL.

MORADA

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado. 
(conforme previsto na Parte A do Código Regulamentar do Município de Esposende)

CONTRIBUINTE

Válido atéN.º BI/CC

NOME

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

 -C. POSTAL 

NA QUALIDADE DE 

Código da Certidão Permanente

*um dos campos é de preenchimento obrigatório
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1.1. Certidão da Conservatória de Registo Comercial, caso não tenha sido indicado o código de acesso à certidão permanente;

Data Assinatura

Pede deferimento

1.2. Documento comprovativo da qualidade de proprietário, possuidor, locatário, mandatário ou titular de outro direito que confira a 
faculdade de apresentação do pedido;

1.3. Planta de localização atualizada (escala de 1:2000) com o local a ocupar devidamente assinalado;

1.4.  Planta de implantação assinalando as dimensões (comprimento e largura) do local;

1.5. Memória descritiva com identificação das características técnicas dos equipamentos a colocar complementada com a respetiva 
representação gráfica ou fotografias;

PEDIDO

Sim Não

NãoSim

O percurso abrange mais que um concelho?

Prevê-se a suspensão/interdição de trânsito?

2. Licença para a ocupação das vias públicas

Fundamentação:

3. Isenção do pagamento de taxas

1. Licença para ocupação do espaço público:

3.1. Fotocópia dos estatutos da entidade, no caso de pessoa colectiva (nas situações em que este documento ainda não tenha 
sido apresentado junto dos serviços municipais).

3. Isenção de taxas :

2.3. Parecer do Instituto de Estradas de Portugal, no caso de utilização de vias regionais e nacionais.

2.2. Parecer das forças policiais que superintendam no território a percorrer.

2.1. Traçado do percurso, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada que permita uma correcta análise do percurso, 
indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas. Esta planta pode ser 
obtida gratuitamente através do Mapa Interactivo disponível em www.cm-esposende.pt» Serviços On-Line » PDM e Mapas 
Interactivos.

2. Licença para a ocupação das vias públicas:

Toma conhecimento
O Município de Esposende utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, prestar informação sobre assuntos da 
autarquia e para fins estatísticos. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Esposende, consulte a nossa Politica de Privacidade ou 
envie um email para dpo@cm-esposende.pt. 
De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no âmbito do presente processo são 
documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a todos aqueles que o solicitem. 
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PEDIDO
Ao abrigo da Parte D do Código Regulamentar do Município de Esposende e demais legislação aplicável, vem requerer a V. Exa licença para ocupação do espaço público, nos termos abaixo especificados:
-
Periodicidade:
Localização:
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE
-
*um dos campos é de preenchimento obrigatório
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Pede deferimento
PEDIDO
O percurso abrange mais que um concelho?
Prevê-se a suspensão/interdição de trânsito?
1. Licença para ocupação do espaço público:
3. Isenção de taxas :
2. Licença para a ocupação das vias públicas:
Toma conhecimento
O Município de Esposende utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, prestar informação sobre assuntos da autarquia e para fins estatísticos. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Esposende, consulte a nossa Politica de Privacidade ou envie um email para dpo@cm-esposende.pt.
De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a todos aqueles que o solicitem.
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