
Licenciamento de Ocupação da Via Pública com Esplanada   

Exmo. Senhor Presidente
Câmara Municipal de Valença

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome/Designação______________________________________________________________________

Morada/Sede__________________________________________________, Código Postal ______ - ____ 

Concelho de__________________________,C:C.Nº____________________,válido____/____/______

NIF_________________________Telefone_____________________Telemóvel_____________________

Email________________________________________

□ Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

Pedido

Vem  requerer  a  V.  Ex.ª,  na  qualidade  de  □  Proprietário  □  Arrendatário  □ Outro 

(indicar)_________________________________autorização para ocupação da via pública com esplanada, 

nos termos abaixo especificados. 

Local:

Tipo de esplanada □ Aberta □ Fechada 

Largura do passeio metros Fachada do 
estabelecimento 

metros 

Área total de ocupação da esplanada (comprimento x 
largura) 

metros 

Antecedentes 
Licença de utilização n.º Para o exercício da atividade de 

Licença de publicidade n.º 

Data e Assinatura
Pede deferimento, 

O Requerente,
___ /___ /______

___________________________________
 Assinatura

Elementos instrutórios 
(Assinalar os documentos apresentados com o requerimento)

                                                                                                                                                                           CMVLN.AG.013/01     
Ver verso                                                                                                                                                                    



□ Documento comprovativo da qualidade do proprietário/arrendatário/titular de outro direito que confira a faculdade de 
apresentação do pedido (ex. fotocópia da escritura, fotocópia do contrato de arrendamento). 
□ Planta de localização à escala 1/10.000; 
□ Planta de implantação da ocupação à escala 1/500; 
□ Planta de ocupação da via pública com implantação da esplanada à escala 1/100 com indicação da(s) área(s) a 
ocupar  pela  esplanada,  comprimento,  largura  e  representação  gráfica  da  zona  destinada  à  circulação  pedonal 
envolvente e representação gráfica do mobiliário e outro equipamento que se pretenda instalar; 
□ Memória descritiva, esclarecendo nomeadamente: o tipo de mobiliário e equipamento a colocar, no que diz respeito 
aos materiais e cores; 
□ Fotografias do, local (2). 
□ Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 
□ 
□ 
□ 

Informação sobre o tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) Regulamento (UE) 
2016/679)

De acordo com o RGPD, o Município de Valença, informa que os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente 

para dar cumprimento ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido e que a finalidade dos dados pessoais recolhidos é a re -

ferida no presente requerimento.

Os dados serão armazenados pelo prazo definido na legislação aplicável ao pedido.

 Mais declara que tomou conhecimento do direito de: 

•      Solicitar o acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade e oposição, sem comprometer a licitude  

do tratamento efetuado bem como a ser informado em caso de violações de segurança;

•      Ser informado previamente e a pedido, sobre a intenção da utilização dos dados para outra finalidade que não a presente, 

informando quais os dados, a finalidades do tratamento e outra informação pertinente;

•      Apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram violados.

Estes direitos podem ser exercidos através do email: geral@cm-valenca.pt.


