
Exm.o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo

REQUERIMENTO
LICENCIAMENTO PARA OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA

IDENTIFICAÇÃO

Nome , nascido(a) a ,

contacto , e-mail ,

com residência na ,

na localidade de , código postal nº ,

Contribuinte nº , BI/CC nº  válido até , na qualidade de:

 O(A) próprio(a)           O(A) utlizador autorizado(a)

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO/LOCAL A OCUPAR A VIA PÚBLICA

Designação do estabelecimento 

Morada 

Localidade , código postal nº 

Freguesia , no ramo de atvidade 

Vem requerer a V. Exª. 

Licença para colocação na via pública
 Esplanada (  fxa    amovível    com estrutura    sem estrutura)
 Toldo  Alpendre  Bandeirola  Painel  Gás
 Reclamo Luminoso  Reclamo Eletrónico  Reclamo Iluminado

Outro (descrição) 

Dimensão: Comprimento metros largura metros altura metros

Para o período de: Data de início  data de fm 

Licença de Publicidade nº 

LER COM ATENÇÃO:
O pedido de requerimento deverá obrigatoriamente ser acompanhado dos seguintes elementos:
1)BI/Cartão do Cidadão 2)NIF 3)Alvará de Licenciamento Sanitário ou Autorização de Utlização
4)Legitmidade do Prédio 5)Escritura de consttuição de Firma e carimbo (em caso de Firma)
6)Planta de localização à escala 1/500 ou 1/1000, com indicação da(s) área(s) a ocupar pela esplanada(s)

Ferreira do Alentejo, , de  de . Pede Deferimento,

________________________________

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,
Conforme GSE

DESPACHO,

Praça Comendador Infante Passanha nº5 telf: 284738700 página 1/1
7900-571 Ferreira do Alentejo geral@cm-ferreira-alentejo.pt
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