
                           REQUERIMENTO
                          OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

Presidente da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada

Requerente NIF/NIPC (*)

Nome/Designação (*)

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:

E-mail

Morada (*)

Código Postal (*) -

Freguesia

Telefone Telemóvel Fax
(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento

Vem requerer a V. Exª, no âmbito do Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Atividade de 

Comércio a Retalho e Restauração ou Bebidas não Sedentária, a ocupação do espaço público nos termos seguintes:

Tipo de registo a comunicar

Identificação do estabelecimento

Nome/Insígnia

Número de título de autorização de utilização do edifício/fração

Morada

Freguesia Concelho

Código Postal -
 

Telefone Telemóvel Fax

Equipamentos a instalar

 (artigo 37.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas, bens ou serviços comercializados

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?
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Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Anúncio luminoso, iluminado, eletrónico e semelhante

EncerramentoInstalação

Pessoa ColetivaPessoa Singular (empresário em nome individual)
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    (artigo 40.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados 

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

  (artigo 38.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados 

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

  (artigo 35.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: Meses dias

Data de início / /

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados 

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

   (artigo 36º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: Meses dias

Data de início / /
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DiáriaMensalAnual

Chapa

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Cavalete

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Cartaz, dístico ou semelhante

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Bandeirola
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Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados 

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

 (artigo 26.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade
:

meses dias

Data de início / /

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados 

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

  (artigo 28.º do Regulamento Municipal)

Apoio a uma esplanada: 

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados 

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

 (artigo 32.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?
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NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Expositor

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

NãoSim

Estrado

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Esplanada aberta

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento
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Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

 (artigo 30.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados 

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

 (artigo 29.º do Regulamento Municipal)

Apoio a uma esplanada: 

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

    (artigo 39.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /    

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?
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Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Letras soltas ou símbolos

NãoSim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

NãoSim

Guarda-Vento e similares

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Floreira

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)
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  (artigo 41.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: Meses dias

Data de início / /    

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

 (artigo 36.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /    

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados 

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

 (artigo 34.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /    

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

 (artigo 27.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: Meses dias

Data de início / /    

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

5 de 8

Praça do Município  •  9504-523 Ponta Delgada  • www.cm-pontadelgada.pt  • E-mail: geral@mpdelgada.pt  •  Tel. 296 304 400  •  Fax 296 304 401

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Toldo ou sanefa

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Tabuleta

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Placa

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Pendão
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Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

 (artigo 31.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /    

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

  (artigo 33.º do Regulamento Municipal)

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /    

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?

Quantidade            Dimensões              Área total a ocupar m2

Periocidade: meses dias

Data de início / /    

Localização:

Pretende inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento?

Se sim, a mensagem é de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas bens ou serviços comercializados

no estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento ou nome do titular?
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Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Outros

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Tapete/Equiparados

NãoSim (está isento de qualquer procedimento)

NãoSim

Área contígua ao estabelecimentoJunto à fachada do estabelecimento

DiáriaMensalAnual

Vitrina

Não Sim (está isento de qualquer procedimento)
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 Cumprimento dos critérios dos equipamentos instalados
  (1)

  (2)

Se a instalação do equipamento não cumprir alguns dos critérios legais, descreva as condições de instalação:

(1) Caso o requerido esteja em plena conformidade com os critérios legalmente definidos, o requerente fica sujeito
ao regimeao regime da mera comunicação prévia. O requerente poderá proceder à ocupação do espaço público desde que

sejam entregues todos os documentos obrigatórios e sejam liquidadas as respetivas taxas (artigo 12.º, n.ºs 1, 2, 3 e
4 do Regulamento Municipal).
A  falta  de  entrega  de  algum  documento  essencial  deverá  ser  suprida  no  prazo  de  10  dias,  sob  pena  do
arquivamento do processo (artigo 12.º, n.º 5 do Regulamento Municipal).

(2) Caso o requerido não esteja em conformidade com os critérios legalmente definidos, o requerente fica sujeito 
aregimeao regime da comunicação prévia com prazo. O requerente só poderá proceder à ocupação do espaço público

depois  de  ser  comunicado  o  deferimento  do  pedido  ou  quando  não  haja  qualquer  comunicação  da  Câmara
Municipal no prazo de 20 dias úteis e proceda à liquidação das taxas que forem devidas (artigo 13.º, n.º1ºe 2º do
Regulamento Municipal).

 Declaração

Modalidade de Pagamento

dias meses

Responsabilidade (artigo 9º do Regulamento Municipal)

A responsabilidade civil emergente da instalação, manutenção e funcionamento dos equipamentos de mobiliário 

urbano e de publicidade, caberá, em exclusivo, aos proprietários e /ou utilizadores dos mesmos.

Junta, para o efeito, os seguintes documentos:

  em nome individual);
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Cópia da certidão permanente do registo comercial (aplicável no caso de pessoa coletiva).

Cópia da declaração de início ou de alteração de atividade (aplicável no caso de pessoa singular - empresário

Memória descritiva e justificativa com elementos fotográficos;

Planta de localização com indicação do local previsto para a instalação; 

AnualMensalDiária

 Imediata (para comunicações inferiores a um mês)

Declaro que respeito integralmente as obrigações legais e regulamentares sobre a ocupação do espaço.

Não cumpro todos os critérios legalmente definidos quanto aos equipamentos que pretendo instalar. 

Cumpro todos os critérios legalmente definidos quanto aos equipamentos que pretendo instalar;
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Espera deferimento,

/ / Requerente

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

cumprimento ao Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Atividades de Comércio a Retalho e Restauração ou
Bebidas não Sedentária, publicado como  Regulamento n.º 561/2021, em Diário da República, 2.ª série, PARTE H de 18 de junho
de 2021, ou conforme disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto em legislação
específica aplicável, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a
legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. A Câmara Municipal de Ponta Delgada poderá constituir uma base
de dados no formato digital com a informação constante neste documento e compromete-se a não a utilizar para outros fins que
não o descrito, nem a ceder ou vender a terceiros. Saiba mais em www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd.
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