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ISENÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a       Usufrutuário/a       Procurador/a         Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito do presente requerimento sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

 

PEDIDO 
 

Requer a V.ª Ex.ª, nos termos do artigo 17.º do Regulamento de Taxas e Licenças Municipais, a isenção do pagamento 

da taxa de ocupação do espaço público por motivo de operação urbanística, no âmbito do licenciamento / 

comunicação prévia referente ao processo n.º                                , cujo/a titular é                          

                                                                                                           , na medida em que a referida operação urbanística: 

      promove a conservação, beneficiação, reabilitação, recuperação, reconstrução, ampliação ou alteração do imóvel; e, 

       localiza-se na Área de Reabilitação Urbana de                                                                  . 
 
 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 
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PROTEÇÃO DE DADOS 

         

Dou o meu consentimento expresso (artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Geral de Proteção de Dados) para o  

tratamento dos meus dados por parte do Município de Silves, no âmbito do presente formulário. 

 

NOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS 

 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 06-01-2021 
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