
Informação dos Serviços Despacho Registo de Entrada

A preencher pelos serviços A preencher pelos serviços

TLS | Taxas e Licenças

Ocupação de via/espaço público
Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz

Identificação do requerente
*Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º BI: Validade:
N.º CC: Validade
NIF: N.º de passaporte1: Validade do passaporte:

Identificação do representante
Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º de  identificação: Tipo de documento2: Validade:
NIF:
Na qualidade de3:

pedido

Na qualidade de4 vem requerer a V. Ex.ª:
 Emissão de licença de ocupação da via/espaço público  Renovação da licença n.º:

e a emissão do respetivo alvará, contemplando as informações que se seguem.

prazo da licença

 1 ano  Outro:
Início no dia:  fim no dia:
Com horário entre as: e as:

local a ocupar

Morada/lugar:
Localidade: Freguesia:
Vias ou lugares:

1 Aplicável apenas a pessoas singulares estrangeiras
2 Indicar o tipo de documento de identificação (Bilhete de identidade, Cartão de cidadão, passaporte ou outro)
3 Indicar a qualidade em que representa o requerente.
4 Indicar a legitimidade do requerente, designadamente, proprietário, possuidor, locatário, mandatário, ou titular de outro direito que permita a 

apresentação do pedido.
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tipo de ocupação

 Esplanada aberta*  Esplanada fechada*  Guarda-vento*

 Estrado*  Expositor de artigos comerciais*  Floreira*

 Contentor para resíduos*  Vitrina/moldura  Arca ou máquina de gelados*

 Brinquedos mecânicos e  similares*  Grelhador  Quiosque e banca*

 Toldo  Sanefa  Alpendre
 Carrossel*  Pala  Aparelho de ar condicionado
 Similar de circo ou carrossel*  Circo*  Atividades culturais
 Antena parabólica  Roulotte ou carrinha-bar
 Máquinas de venda automática e similares*

 Realização de filmagens ou sessões fotográficas
 Outras*:

Quantidade:  Área total: m2

Documentos em anexo

 Fotocópia do bilhete de Identidade/passaporte ou Cartão do Cidadão;
 Fotocópia do registo comercial, no caso de pessoas coletivas;
 Documento comprovativo da legitimidade do requerente como proprietário, possuidor, locatário ou titular de outro direito sobre o 

bem afeto ao domínio privado no qual se pretende afixar ou inscrever a mensagem publicitária ou que baseie a sua pretensão de 
ocupação do espaço público;

 Autorização do proprietário, usufrutuário, locatário ou titular de outro direito, sempre que o meio ou suporte de utilização não 
seja instalado em propriedade própria, bem como documento comprovativo dessa qualidade;

 Procuração, quando os pedidos sejam apresentados em nome de outrem;
 Alvará de licença ou de autorização de utilização, quando for caso disso;
 Cópia não certificada da Conservatória do Registo Predial, quando o pedido incida sobre bens imóveis;
 Ata de reunião de condomínio ou documento equivalente na qual seja autorizada a instalação de publicidade e ocupação do 

espaço aéreo, no caso de edifícios submetidos ao regime de propriedade horizontal;
 Memória descritiva com indicação dos materiais, forma e cores e inscrição a utilizar;
 Planta de localização à escala 1/1000 ou 1/500 com indicação do local pretendido para utilização, ou outro meio mais adequado 

para a sua exata localização;
 Descrição gráfica do meio ou suporte publicitário ou da ocupação pretendida, através de plantas, cortes e alçados não inferiores 

à escala 1/50, com indicação do elemento a licenciar, bem como da forma, cor, dimensão, balanço de afixação e distância ao 
extremo do passeio respeitante e largura deste, quando aplicável;

 Fotomontagem ou fotografia a cores, em duplicado, não inferior a duas, aposta em folha A4, indicando o local previsto para a 
afixação ou ocupação pretendida;

 Termo de responsabilidade do técnico do projeto, caso se trate de estruturas cujas características o justifiquem;
 Termo de responsabilidade subscrito pelo titular do direito ou contrato de seguro de responsabilidade civil celebrado pelo período 

compatível com o licenciamento pretendido para o meio ou suporte publicitário ou para uma ocupação que possa, eventualmente, 
representar um perigo para a segurança das pessoas ou coisas;

 Estudo de iluminação, quando necessário.
Para ocupação do domínio público aéreo:

 Aparelhos de ar condicionado e a antenas parabólicas: Fotografia, catálogo ou desenho do equipamento;
Para ocupação do solo:

 Armários de TV por cabo e gás natural: projeto tipo do operador, caso exista;
 Guarda-ventos e similares: desenho do equipamento à escala 1:10 ou 1:20;
 Estrados: desenhos à escala 1:10 ou 1:20; 
 Roulotte ou carrinha-bar: habilitação legal para o exercício da atividade e pedido da licença especial de ruído, quando 

aplicável.
Para realização de filmagens ou sessões fotográficas em espaço público:

 Memória descritiva de reserva de espaço para estacionamento, quando aplicável.

Pede deferimento
Data  O Requerente

Base legal

   - Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 23/2000, de 23 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril;

   - Decreto-Lei n.º 105/98, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 166/99, de 13 de maio;

   - Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações do Espaço Público e Mobiliário Urbano do Município de Reguengos de Monsaraz, aprovado por 
deliberação da Assembleia Municipal, tomada em sua reunião ordinária realizada, em 29 de fevereiro de 2012, sob proposta da Câmara Municipal, 
aprovada em reunião realizada, em 11 de janeiro de 2012.

* Indicar a área total
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