MAPA COM A CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES
DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO
(PREENCHIMENTO EM MAIÚSCULAS)

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR E CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Nome do estabelecimento
Titular da exploração do estabelecimento /atividade

NIF

Ramo de atividade
N.º do alvará sanitário ou de utilização

Licenciamento Zero (NUD)

Titular do alvará de autorização de utilização
Área contínua acessível ao público (m2)
Lotação máxima do estabelecimento
Lotação máxima, contabilizada em lugares sentados
Horário de funcionamento do estabelecimento

RECINTO
Possui licença de recinto

N.º do Alvará

Modalidade

N.º de máquinas em exploração

SECÇÃO ACESSÓRIA
Possui secção acessória

Modalidade

Área da secção acessória (m2)

LIMITADOR DE POTÊNCIA SONORA
 Este estabelecimento encontra-se dotado de limitador-registador de potência sonora, calibrado e selado pelo Município no dia
/ /
, com definição de limite de emissão sonora no interior, em conformidade com o disposto no Regulamento
Geral do Ruído.

ESPLANADA
 Possui licença de ocupação de
espaço público com esplanada

N.º do Alvará

Licenciamento Zero (NUD)

Área da esplanada (m2)

Assinatura do titular da exploração

Data

MAPA COM A CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - PREENCHIMENTO EM MAIÚSCULAS

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR E CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Nome do estabelecimento

indicar o nome do estabelecimento

Titular da exploração do estabelecimento/atividade

indicar o nome do titular da exploração
NIF
a que se refere o art.º3.º do “Regulamento da Movida do Porto”
(ex: Restauração, Bebidas, Cabeleireiro, Comércio de vestuário, etc…)
indicar o NUD
indicar o n.º do alvará sanitário Licenciamento Zero atribuído pela CMP
ou de utilização
ao formulário de
(NUD)
licenciamento zero.
indicar o nome do titular do alvará de utilização
indicar a área do estabelecimento, contínua acessível ao público, destinada
a dança, em m2.

Ramo de atividade

N.º do Alvará Sanitário ou de Utilização
Titular do alvará de autorização de utilização
Área contínua acessível ao público (m2)
Lotação máxima do estabelecimento
Lotação máxima, contabilizada em lugares sentados

indicar as horas de abertura e encerramento e, o(s) dia(s) de encerramento

Horário de funcionamento do estabelecimento

RECINTO
Possui licença de recinto
assinalar, caso possua licença de
utilização para recinto

N.º do Alvará

indicar o n.º do alvará da
licença de utilização para
recinto

Modalidade

indicar qual a modalidade, em
conformidade com o referido
no alvará da licença de
utilização para recinto

apenas aplicável a salão de jogos

N.º de máquinas em exploração

SECÇÃO ACESSÓRIA
indicar qual a modalidade da
secção acessória, em
conformidade com o referido
Modalidade
no alvará de utilização e/ou
com o CAE indicado na mera
comunicação prévia
2
indicar a área correspondente à secção acessória, em m

Possui secção acessória
assinalar, caso possua secção acessória
2

Área da secção acessória (m )

LIMITADOR DE POTÊNCIA SONORA

Este estabelecimento encontra-se dotado de limitador-registador de potência sonora, calibrado e selado pelo Município no dia
___/____/_____, com definição de limite de emissão sonora no interior, em conformidade com o disposto no Regulamento Geral do
Ruído.

ESPLANADA
Possui licença de ocupação de
espaço público com esplanada
assinalar, caso possua licença de
ocupação de espaço público com
esplanada
2
Área da esplanada (m )

N.º do Alvará

indicar o n.º do alvará da
licença de ocupação de espaço Licenciamento Zero
público com esplanada, se
(NUD)
aplicável
2

indicar a área correspondente à esplanada, em m

indicar o NUD
atribuído pela CMP
ao formulário de
licenciamento zero,
se aplicável

