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LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO
(Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade,

do Município de Portalegre)

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Portalegre

Identificação do Requerente (Preencher com letra maiúscula)

Nome ___________________________________________________________________________

Morada/Sede_______________________________________________ n.º _______, ______(andar)

Freguesia ________________________Código Postal ________-______ _______________________

Concelho de ___________________Telefone _________________ Telemóvel ___________________

Fax ______________________ NIF/NIPC ________________________________, N.º

Identificação Civil _________________, E-Mail __________________________________________ ,

Código de acesso à certidão permanente _____________________________________________.

Na qualidade de ______________________________________ 1 do estabelecimento designado por2

________________________________________________________, a exercer atividade no ramo

de (CAE/Descrição atividade) ______________________________________________________,

com Licença de Utilização nº. 3 ___________________________ de _______/_______/__________,

Solicita a V. Exª.:

Licenciamento Renovação de Licenciamento (ocupações sazonais) Mudança de

Titularidade; de ocupação de espaço público, em4 ________________________________________

_________________________________________________________________________, Freguesia

de_________________________________________, pelo período de ________________________,

com início em _____/_____/_______, para os seguintes fins:

Esplanada fechada _____________________________________________________________

Viaturas ou atrelados para exercer comércio ou indústria ou qualquer atividade lucrativa,

ou mostruário ____________________________________________________________________

Bancas, tabuleiros, velocípedes, carros, carretas e semelhantes, fora das zonas de

mercados e feiras ________________________________________________________________

Construções ou instalações provisórias por motivos de festejos ou outras celebrações

_________________________________________________________________________________

Prazo: Definitivo data de início ____/____/_______ Sazonal de ____/____ a ____/____

Postes ou marcos para decorações ou colocação de anúncios

_________________________________________________________________________

1 Proprietário, usufrutuário, locatário ou titular de outros direitos.
2 Nome do Estabelecimento comercial, quando aplicável.
3 Preencher quando aplicável.
4 Local exato onde pretende efetuar a ocupação.

Reg. n.º ___________________

Data ______/______/_________

Funcionário _________________

Despacho:
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Depósitos de materiais e semelhantes (apoio ao exercício da atividade)

_________________________________________________________________________

Quiosques/Roulottes

Área: __________m  x __________m =_________ m2

Período de Ocupação: Anual Sazonal: de _____/_____ a _____/_______

Portalegre, ________ de ____________________ de _________

Pede deferimento,
O Requerente

____________________________________________
N.º Cartão de Identificação N.º __________________

Conferi os dados do Cartão de Identificação.

O Funcionário, __________________, em _____/_____/________

Pago pela Guia de receita nº ______________, emitida em _____/_____/_______

Notas:

Declaro, que a ocupação da via pública, seu espaço aéreo ou subsolo público é exatamente o
mesmo que foi concedido na licença nº. _ de _ __/ _ __ / _, e que nenhum
dos elementos aprovados foi alterado.

Área: __________m x __________m =_________ m2

Preencher em caso de Renovação de Licença ou Mudança de Titularidade:

Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Prazo: Definitivo Sazonal: de _____/_____ a _____/_______

Outras ocupações  Descrição5:______________________________________________

___________________________________________________________________________

 Interrupção de transito , indicar o periodo exato: _____________________________

Instalações: Móveis Fixas

5 Preencher de acordo o tipo de equipamento a instalar
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Instruções

O pedido de licenciamento deverá ser solicitado à Câmara Municipal, com a antecedência mínima de 30

dias em relação à data pretendida para ocupação (n.º 1 do art.º 11º do R.M.O.E.P.).

Anexar os documentos de acordo com o tipo de pedido

Licenciamento (n.º 3 do art.º 11º do R.M.O.E.P.)

Planta de localização;

Planta de situação ou fotografia a cores indicando o local previsto;

Memória Descritiva indicativa dos materiais, cores, configuração e legendas a utilizar, e outras informações que

sejam necessárias ao processo de licenciamento;

Desenhos elucidativos, com a indicação da forma, dimensão e materiais;

Autorização do proprietário, usufrutuário, locatário ou titular de outros direitos, sempre que o meio de ocupação

seja instalado em propriedade alheia, ou com regime de propriedade horizontal;

Documento comprovativo da legitimidade para a prática do ato;

Cópia do alvará de licença de utilização, quando aplicável.

Poderão ainda ser solicitados, outros elementos e informações que pela natureza da ocupação requerida se

tornem necessários ao processo de licenciamento.

Renovação de licença sazonal (art.º 5º do R.M.O.E.P.)

Documento comprovativo da legitimidade para a prática do ato;

Cópia do alvará de licença de utilização.

Mudança de Titularidade (art.º 15º do R.M.O.E.P.)

O requerente deve apresentar prova da legitimidade do seu interesse;

Alvará existente.

O pedido de mudança da titularidade da licença de ocupação do espaço público só será deferido se se verificarem,

cumulativamente, as seguintes situações:

a) Encontrarem-se pagas as taxas devidas;

b) Não sejam pretendidas quaisquer alterações ao objecto de licenciamento, com excepção de obras de

beneficiação que poderão ser condicionantes da autorização da mudança de titularidade;

Pela mudança de titularidade, o novo titular fica autorizado, após o pagamento da correspondente taxa, à

ocupação do espaço público até ao fim do prazo de duração da licença a que estava autorizado o anterior titular.

Nas situações de mudança do titular, mantêm-se todas as preexistentes condições da licença.
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