Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Esposende
LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
NOME

NA QUALIDADE DE

MORADA

C. POSTAL
N.º BI/CC

CONTRIBUINTE

Válido até

TEL.
TELEM.

CORREIO ELECTRÓNICO
Código da Certidão Permanente
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado.
(conforme previsto na Parte A do Código Regulamentar do Município de Esposende)

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE
NOME

CONTRIBUINTE

N.º BI/CC

Válido até

NA QUALIDADE DE

PEDIDO
Ao abrigo da parte D do Código Regulamentar do Município de Esposende e demais legislação aplicável, vem requerer a V. Exa licença
para ocupação de espaço público com lugar de estacionamento privativo de veiculo ligeiro, nos termos abaixo especificados:
Novo Licenciamento
Destina-se a:

Renovação ou alteração do licenciamento

Pessoa singular

Pessoa com deficiência, sem matricula associada

Pessoa coletiva

Pessoa com deficiência, com matricula associada

Designação da placa de identificação
MORADA
N.º de lugares

C. POSTAL
Horário de funcionamento

-

às

Finalidade:
Estacionamento de viatura de estabelecimento de comércio e/ou serviços
Estacionamento de viatura de empreendimento turistico
Estacionamento de viatura na proximidade da residencia
Estacionamento de viatura na proximidade do local de trabalho
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PEDIDO
Outro:

Validade:
Anual
Mensal:

N.º de meses:

Isenção do pagamento de taxas:
Solicito isenção do pagamento de taxas, ao abrigo da parte H do Código Regulamentar do Municipio de Esposende

Documentos Instrutórios
1. Fotocópia do cartão de pessoa com deficiência emitido pelo IMT, caso se trate de um pedido para lugar de estacionamento privativo
para pessoa com deficiência.
2. Fotocopia do registo de propriedade do veiculo ou do documento único automóvel, caso o requerente pretenda lugar de
estacionamento privativo com matrícula associada para pessoa com deficiência.
3. Declaração da entidade patronal, com identificação do requerente e do declarante, comprovativa do exercicio de funções no local
onde é solicitado o lugar, caso se trate de pedido relativo á proximidade do local de travalho.
4.Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido e caso não
tenha indicado o código da certidão permamente (aplicável a pessoas coletivas).
6. Outro:

Pede deferimento
Assinatura
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