Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Moura

PEDIDO DE LICENÇA PARA COLOCAÇÃO DE TOLDO (EM FACHADA)
Identificação do Requerente (Preencher com letra maiúscula):
Nome ___________________________________________________________________________________________
Morada __________________________________________________________________________________________
Freguesia ______________________________________________________________ Código Postal ________-______
Telefone __________________ Fax __________________ N.º de Contribuinte __________________
Nº Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão _______________________data de emissão / validade _______________
E-Mail ___________________________________________________________________________________________
Na qualidade de:
Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Mandatário

_________________________________________
Vem requerer a V. Exa. licença para colocação de toldo nos seguintes termos:
Descrição sumária do objeto a colocar:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
com ____________ m² e por ___________ meses.
Identificação do Local:
Morada __________________________________________________________________________________________
Freguesia __________________________________________ Código Postal ________-______ ___________________
Descrição predial _________________ Inscrição matricial _________________ Fração ________ Secção ________

Autorizo que:

as notificações no âmbito deste pedido sejam efetuadas por via eletrónica, nos termos do artº 121º do RJUE, para o
seguinte endereço de correio eletrónico:_______________________________________________
os ofícios e notificações decorrentes desde processo sejam cumulativamente enviados para os seguintes endereços de
correio eletrónico:
___________________________________________________
___________________________________________________

Moura, ______ de ____________ de ______.
Pede deferimento,

O Requerente,

________________________________________________________________________________________________
As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento, integram o crime de falsificação de documentos,
nos termos do Artigo 256.º do Código Penal

DECLARAÇÃO DE CONSENTMENTO-RGPD
“Os seus dados pessoais, constantes neste requerimento, serão utlizados pelo Município de Moura para dar resposta aos seus pedidos e
para a instrução deste processo. Necessitando para isso, do seu consentimento expresso- Art.º7.º RGPD. Em termos de práticas de
privacidade, o Município de Moura, respeita o Regulamento Geral de Proteção de Dados “. Assinatura_______________________________

Peças instrutórias:
Em área do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Reabilitação do Centro Histórico de Moura e Zonas de Proteção de
Imóvel:
Planta de localização com indicação exata onde se pretende colocar o(s) toldo(s)
Fotografias atualizadas a cores do local onde se pretende colocar o(s) toldo(s)
Termo de responsabilidade (de arquiteto, podendo incluir autoria de outro)
Memória descritiva e justificativa (que esclareça nomeadamente a relação do objeto com a envolvente, materiais,
cores, áreas da superfície inclinada e sanefa, títulos e textos publicitários)
Peças desenhadas (incluindo um corte transversal e alçado à escala 1/50)

