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    REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO DE: 
 

 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

        OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
 

                                                                                   Exmo. Sr.º  

                                                                               Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

          Vem por este meio requer a Vossa Ex.ª a necessária licença para ocupação com: 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome  

Morada  

Código Postal  -   

Nº Identificação Civil  NIPC/NIF 

Estado Civil Profissão 

Telefone  Telemóvel  E-mail 

 Autorizo o envio de eventuais notificações desta comunicação por via eletrónica 

Qualidade em que faz o pedido 1): 

 Esplanada aberta - com a área total de ______ m2;  Equipamentos como ou similares a expositores, 

arcas de     
 Esplanada fechada - com a área total de ______ m2;  Arcas de gelados e brinquedos mecânicos  

    
 Estrado - com a área total de ______ m2;  (especificar)______________________________ 

    
 Guarda-vento - com a área total de ______ m2;  com a área de total de_________ m2; 

     
 Toldo;  Posto de Vendas - com a área de total de____ m2 

______ mmm2m2;     
 Alpendre;  Outras ocupações (especificar); 

    
 Sanefa;  ________________________________________

_     
 Vitrina;  ________________________________________

_     
 Pala;  ________________________________________

_     
 Ar condicionado;  ________________________________________

_     
 Floreira - com a área total de ______ m2;  ________________________________________

_     
 Expositor -com a área total de ______ m2;  com a área total de _______ m2. 

DESPACHO 
 

___________________________________________

___________________________________________

__________________ 

____/____/______ 

 

O Presidente ______________________________ 
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   Sito na Rua __________________________________________________________________ 

(sítio)________________________________________________________________________________, 

Freguesia do _________________________________________________________________________. 

 

  

Pede Deferimento                                                                            O Requerente 2) 
 

 
 

Porto Santo          /          /  _____    ___________________________________ 
 
      ____ 

Notas para preenchimento e instrução do pedido: 
 

1) Elemento dos corpos gerentes, Mandatário, Empresário em nome individual, outro___________________________, 

2) Assinatura conforme o CC. 

Prazo:  Sazonal: _________ dias ou _______ meses 

 De _____/_____/______ a _____/_____/______ 

Conferi os dados do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão 

O Funcionário: Taxa paga pela guia nº  em        /       / 

Documentos obrigatórios: 

 CC; 

 Planta de Localização à escala 1/2000, assinalando o local de ocupação a vermelho. 

Para esplanada: 

 Memória descritiva e justificativa referindo cores, materiais e restantes características do mesmo; 

 Fotografia do local; 

 Fotografia, catálogo ou desenho do equipamento amovível a utilizar; 

 Desenho indicando com precisão na área de implantação requerida (Planta à escala 1/50 com indicação das dimensões 

do espaço a ocupar e implantação do mobiliário. O espaço a ocupar deve salvaguardar uma faixa de circulação livre 

com o mínimo de 1,5 m de largura); 

 Fotografias a cores do local; 

 Desenhos de plantas, cortes e alçados, do piso e cobertura à escala mínima de 1/50, cotados, com indicação de cores e 

materiais, incluindo referência à largura e configuração do passeio, localização de passadeiras, árvores, caldeiras, 

candeeiros, boca-de-incêndio e outros obstáculos existentes (só para esplanadas fechadas); 

 Pormenores construtivos à escala adequada (só para esplanadas fechadas); 

 Fotomontagem de integração da esplanada no edifício ou alçado à escala mínima de 1/100 esclarecendo essa 

integração (só para esplanadas fechadas); 

 Projeto pormenorizado da mensagem publicitária, sempre que se pretenda incluir (só para esplanadas fechadas); 

 

 Declaração de responsabilidade do requerente, pelos danos que possam ser causados no espaço público (só para 

esplanadas fechadas); 

 Termo de responsabilidade pelo projeto de arquitetura (só para esplanadas fechadas); 

 Projeto de estabilidade (só para esplanadas fechadas); 
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  Prova de legitimidade do requerente como proprietário, coproprietário, possuidor, locatário ou titular de outros direitos 

sobre o imóvel junto ao qual se pretende instalar a explanada (só para esplanadas fechadas). 

Para estrados: 

 Desenho indicando com precisão a área de implantação requerida; 

 Memória Descritiva referindo cores, materiais e restantes características do mesmo. 

Para guarda-vento (a instalar somente em esplanada aberta): 

 Desenho do equipamento, à escala 1/10 ou 1/20 indicando as respetivas dimensões; 

 Desenho indicando com precisão a área de implantação requerida; 

 Memória Descritiva referindo cores, materiais e restantes características do mesmo. 

Para toldo, alpendre e sanefa, vitrina, pala e ar condicionado: 

 Descrição gráfica do meio ou suporte publicitário ou da ocupação pretendida, através de plantas, cortes e alçados a 

escala não inferior a 1/50, com indicação do elemento, a licenciar, bem como da forma, dimensão e balanço da 

afixação; 

 Memória descritiva com indicação dos materiais forma e cores e forma de afixação; 

 Fotomontagem ou fotografia a cores indicando o local previsto para a colocação do suporte publicitário ou para a 

ocupação pretendida; 

 Termo de responsabilidade subscrito pelo titular do direito ou contrato de seguro de responsabilidade civil celebrado 

para período compatível com o licenciamento pretendido para meio ou suporte publicitário ou para uma ocupação que 

possa, eventualmente, representar um perigo para a segurança das pessoas ou coisas; 

 No caso de edifícios submetidos ao regime de propriedade horizontal nos termos da lei em vigor, o requerente deve 

juntar ata de reunião do condomínio ou documento equivalente na qual seja autorizada a instalação de publicidade e 

ocupação do espaço aéreo; 

 Prova de legitimidade do requerente como proprietário, coproprietário, possuidor, locatário ou titular de outros direitos 

sobre o imóvel junto ao qual se pretende instalar o elemento; 

 No caso do requerente não possuir direito sobre os bens a que se refere o pedido de licenciamento, deve juntar 

autorização do respetivo proprietário, bem como documento que prove essa qualidade. 

Para floreira: 

 Fotografia, catálogo ou desenho do equipamento amovível a utilizar, indicando com precisão as dimensões e a 

localização pretendida; 

 Memória descritiva referindo cores, materiais e restantes características da mesma. 

Para expositores, arcas de gelados, brinquedos mecânicos e equipamentos similares: 

 Catálogo ou desenho do equipamento amovível a utilizar, indicando com precisão as dimensões e a localização 

pretendida; 

 Memória descritiva referindo cores, materiais e restantes características da mesma; 

 No caso de expositor de produtos hortofrutícolas deverá o requerente provar que se encontra autorizado a vendê-los no 

seu estabelecimento. 

Para ocupações temporárias: 

 Desenho ou fotografia do equipamento a utilizar, indicando com precisão as dimensões e a implantação pretendida área 

de implantação; 

 Descrição do período pretendido e a atividade a desenvolver. 

Para posto de vendas: 

 Fotografia do local; 

 Termo de responsabilidade ou seguro de responsabilidade civil; 

 Memória descritiva do posto de venda referindo cores, materiais dimensões e restantes características da mesma 

incluindo a publicidade a incluir. 
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