CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE
VERÃO VC 2020
Esplanada Licenciada (aumento de área)
Nova Esplanada
Nova Esplanada em Praça, Largo ou Praceta
Assinale com uma cruz (x) a opção pretendida

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E PUBLICIDADE
Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde
REQUERENTE
, estado civil

1)

contribuinte fiscal nº

, pessoa colectiva nº

, com sede/morada na
,
andar,

nº
freguesia de

na localidade de
, do Município de
OBJECTO DO PEDIDO
Requer a V. Ex.ª lhe conceda licença por

dias, para:

1

Colocar em

metros de frente e

na

rua;

estrada

largo;

de fundo de via pública, junto de (2)

em
2

o seguinte (3)
Fixar na

fachada (4)

do seu (5)

,

face,

sobre a (6)

em (7)

um instrumento

publicitário, com os seguintes dizeres e características, também definidas (no

projecto;

Forma:

triangular;

área

quadrada;

rectangular;

circular;

m2, tendo de (8)

oval;

desenho junto):
outra, com a seguinte

e

.

Dizeres:

INFORMAÇÃO FINAL

RESOLUÇÃO

CONFERÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO
DEFERIDO

conforme informação.
Em
/
/
O Presidente da Câmara Municipal,

B.I.nº
Emissão
Arq. Ident
O funcionário

(1) Nome e identificação do requerente.
(2) Do seu estabelecimento de…ou outro local a indicar.
(3) V. g. tantas cadeiras, mesas, máquinas de gelados, de diversão, balança, caixas de fruta, artigos de…para mostruário de…,
expositor em material de…fixo ou móvel.
(4) Principal, lateral esquerda, direita, etc.
(5) Prédio, estabelecimento, fábrica, armazém, etc.
(6) Rua…, largo…, estrada N. nº…, municipal nº…
(7) Localidade, ou identificação do local, v. g. ao km ou nº de polícia…
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE
VERÃO VC 2020
OBJECTO DO PEDIDO (cont.)
3

Proceder à execução de obras de instalação e à manutenção a título permanente de (9)

no

subsolo;

por cima da (10)

ao km, ou junto ao nº

de polícia, da mesma via pública, destinado a (11)

e com as seguintes medidas: comprimento no âmbito da via
pública

,

m; diâmetro

,

m; raio

,

m, construído em

,

m do nível da via pública, responsabilizando-se pela

proveniente de (12)
para (12)
ficando à (13)

de

segurança e futuras reparações necessárias.
Junta: (14)
Esclarece que (12)

ASSINATURA
Espera deferimento.
Data

de

de

.

Assinatura do requerente, (15)
Conferi

B.I. nº

de

ANOTAÇÕES DO SERVIÇO
/
Licença nº
/
/
de
Elaborado o verbete de lançamento
anual para o ficheiro.
/
/
Em
O funcionário,

(8) Largura, compriimento, raio, lados, diâmetro, etc., conforme os casos.
(9) Fita, tubo condutor, anúncio, tabuleta, etc.
(10) Rua, estrada, largo de…
(11) Sendo destinado a publicidade indicar os dizeres e juntar planta ou desenho, conforme os casos.
(12) Sendo tubo ou cano de condução de líquidos, ou sólidos, dizer o que transporta, donde provém e para onde vai. Sendo casso disso, dizer em que
distância vai ao longo da via, para além do atravessamento.
(13) À profundidade ou
à altura de…, quando sobre ou sob as vias públicas.
(14) Dizer se junta planta ou desenhos ou outros documentos.
(15) Se não for exibido o bilhete de identidade, deve reconhecer a assinatura. Havendo procurador, assina este escrevendo antes: “O Procurador”,
mas o requerimento é em nome do proprietário.
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