
                  REQUERIMENTO 
                         OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – NOITES DE VERÃO

Presidente da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada

Requerente NIF/NIPC(*)

Nome/Designação(*)

Nº. Identificação civil Tipo: Validade / /

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:

E-mail

Morada(*)

Código Postal(*) -

Freguesia

Telefone Telemóvel Fax

(*) Preenchimento obrigatório    

Requerimento

Vem requerer a V. Exª., autorização para:

Medida (comp. X  larg.):  m X m

Caracterização/finalidade da atividade

Localização (arruamento e n.º de policia)

Código Postal: -

Freguesia:

 Junta, para o efeito, os seguintes documentos:

para dar  cumprimento ao disposto no artigo 102º do Código do Procedimento Administrativo e/ou ao previsto na legislação
específica e aplicável,  sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a
legislação em vigor e em matéria de proteção de dados pessoais. Saiba mais em www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd

Espera deferimento,

/ / Requerente
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Autorizo a recolha dos meus dados pessoais e declaro que tomei conhecimento de que são única e exclusivamente

Termo de responsabilidade

Memória descritiva e justificativa com elementos fotográficos

OutrosBancas/BancadasEstradoEsplanada

PassaporteCCBI

http://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd
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                      OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO –  NOITES DE VERÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Ocupação de via pública

Eu,  ,

contribuinte n.º , residente em

,

freguesia de ,

declara que assume todas as responsabilidades por quaisquer danos que os equipamentos instalados no período das

Noites de Verão possam vir a causar a terceiros.

, de de

(assinatura)
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