Junta de Freguesia de Loures
Requerimento – Ocupação do espaço público
Exma. senhora Presidente da Junta de Freguesia de Loures
Nome do(a) requerente
Morada
Localidade

Freguesia

Código Postal:

Telefone/Telemóvel

N.º de identicação civil

Email:

NIPC/NIF:

Declaro que autorizo o envio de correspondência decorrente deste processo para o endereço eletrónico indicado
Nome do(a) representante
Morada
Freguesia

Localidade
Código Postal:

Telefone/Telemóvel

N.º de identicação civil
na qualidade de

Email:

NIF:

sócio-gerente

mandatrário

administrador

outro

Em conformidade com o Regulamento Municipal da Atividade Publicitária
e Outras Utilizações do Espaço Público, vem requerer a V. Exª autorização para a colocação de:
Banca
Outro

Quiosque

Esplanada fechada

Pala

Roulotte e similares

Especicar

Localização
Morada
Localidade
Freguesia
Periodicidade

Código Postal:
Anual

Única

de

a

Documentos instrutórios. O pedido deve ser instruído com os seguintes elementos:
Documento comprovativo da qualidade de proprietário, possuidor, locatário, mandatário
ou titular de outro direito que conra a faculdade de apresentação do pedido.
Planta de localização atualizada com o local devidamente assinalado
Planta de implantação assinalando as dimensões (comprimento e largura) do local, as distâncias
do mobiliário ou suporte objeto do pedido a lancis, candeeiros, árvores ou outros elementos existentes.
Memória descritiva com identicação das características técnicas dos equipamentos a colocar
complementada com a respetiva representação gráca ou fotograas
Outros documentos
Poderá ser exigida a constituição de um seguro de responsabilidade civil ou a prestação de caução, de forma a acautelar
eventuais riscos para a segurança de pessoas e bens decorrentes da utilização de determinados suportes publicitários
ou eventuais danos ou prejuízos advenientes da ocupação do espaço público, semipublico e privado municipal.
Pede deferimento
Assinatura

Data:
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A preencher pelos serviços da Junta de Freguesia de Loures
Conferi os dados de Cartão de Cidadão/Bilhete de identidade

Taxa pela fatura N.º

O funcionário

Data:
Parecer da Fiscalização

Data:

Despacho Superior

Data:

Página 2 de 2 (frente e verso)

