Pedido de Ocupações Diversas

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo
INFORMAÇÃO DO REQUERENTE
Nome

, Contribuinte Fiscal nº

residente no Lugar/Rua
Código Postal

,

, da freguesia de

,

, Localidade

telefone

, com o

, telemóvel

titular B.I. / Cartão Cidadão nº.

, E-mail

,

, emitido em / data de validade

de

de

.

PRETENSÃO
Com o código da Certidão Comercial Permanente ______________________________________ e licença de utilização
n.º ______________, solicito se digne autorizar a colocação de ________________________________ (indicar o que
pretende

instalar)

em

(local)

_________________________________

no

período

de

_______________

a

_______________, para (venda, publicidade e outros…) ________________________________________.

DATA E ASSINATURA
Pede deferimento, Viana do Castelo, ________________________,

O Requerente,
_________________________________________________

ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO
Assinalar no quadrado em branco os elementos apresentados com o requerimento.
Memória descritiva contendo a descrição clara do meio ou suporte a utilizar, bem como a textura e cor dos materiais
que o compõem, sua implantação e afastamentos e respectivas medidas.
(2 fotos); foto do local ou locais onde vai instalar, devidamente assinalado (s) e foto com visibilidade da área
envolvente.
Desenho do que pretende instalar e/ou foto.
Planta de localização escala de 1/5000, da zona (s) devidamente identificada (s).
Se o local a instalar for propriedade de terceiros deverá apresentar a devida autorização conforme DECLARAÇÃO
em anexo e cópia do B.I..
Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte.
Fotocópia do Cartão de Cidadão.

________________________________________________________________________________
Mod. 310/1 CMVCT

DECLARAÇÃO

Eu ___________________________________________________, portador do Bilhete
de Identidade n.º ___________________, emitido em _____ / _____ / ______,
residente na __________________________________________________________,
Freguesia de ____________________________, do Concelho, declaro que autorizo a
colocação de ____________________________________________ ao Sr.(a) / (Firma)
________________________________ em __________________________________
do qual sou proprietário.

Viana do Castelo, ______ de ____________________ de _________

O Declarante,

___________________________________________
(Assinatura)

Anexo:
Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão

________________________________________________________________________________
Mod. 310/1 CMVCT

