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LICENCIAMENTO DE VENDA AMBULANTE EM DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sines

Os elementos indicados com * são de preenchimento/entrega obrigatória

Requerente

Nome*

Domicílio/Sede*

NIF/NIPC* Código Acesso Certidão Com. Permanente:

Telefone: E-mail

Representante

Nome e NIF 

Na qualidade de 

Notificações/Comunicações
Consente que as notificações/comunicações do município, referentes ao presente pedido, sejam 
efetuadas por e-mail, para o endereço indicado?  __ Sim __Não

Pedido

Pedido de licenciamento para ocupação do domínio público marítimo (DPM) para venda 
ambulante nas praias do concelho de Sines, no âmbito da transferência de competências operada
pela Lei 50/2018, de 16 de agosto e concretizada pelo Decreto-Lei 97/2018, de 27 de novembro.

Praia(s)*

Produtos
*

Indicar os produtos objeto de venda ambulante:

Período de 
funcionamento* 

a

Documentos

Para o efeito, junta/apresenta os seguintes documentos:

__ * Comprovativo de entrega e de pagamento da mera comunicação prévia com prazo (BdE) 
__ * Declaração assinada por Concessionário(s), manifestando a sua não oposição à prática de 
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venda ambulante pelo Requerente, na frente de praia atribuída à sua concessão, com 
especificação dos produtos
__ * Certidão que comprove a regularização da situação tributária da empresa (AT)
__ * Declaração que comprove a regularização da situação contributiva da empresa (SS)

O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsa-
bilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente 
requerimento correspondem à verdade.
Sines, __/__/_____

(Assinatura do/a requerente/representante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar)

[
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