Registo N.º
Data:
Registado por:

Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz
Publicidade
Requerimento para licenciamento de afixação / Inscrição / divulgação / difusão de publicidade
Identificação do requerente
Nome
N.º Identificação Civil

Tipo de documento

Na qualidade de

Próprio

Representante

BI/CC

Passaporte

Sócio-gerente / gerente / administrador / diretor

Preencher se for o representante | Código de consulta da procuração online
Identificação do titular
Tipo de Pessoa

Pessoa coletiva

Pessoa singular (empresário em nome individual)

Nome/Firma ou denominação social
NIF/NIPC

Código de consulta da certidão permanente do registo comercial

Morada
Freguesia

-

Código Postal

Telefone

Telemóvel

Fax

Objecto do pedido
Vem requerer a V.Ex.ª a licença para afixação / Inscrição / divulgação / difusão de publicidade, para o suporte publicitário abaixo indicado:
Suporte Publicitário:
Outdoor 8x3

Outdoor 4x3

Monoposte biface

Aparelho de difusão sonora

Friso luminoso

Anúncio luminoso
Publicidade móvel

Grade de proteção a peões

Placas de proibição de afixação de anúncios

Painel

Aparelho de audiovisuais

Mobiliáro urbano, iluminado ou não (mupis)
Outros:

Detalhes:
Descrição do(s) Suporte(s):

Local:

A Afixar em:

Espaço público

Pretende renovação automática
Período de utilização pretendido para a liçença:

Espaço privado

Sim

Não
Início a

/

/

Fim a

/

/

Pede Deferimento,
______________________________, _______de_________________________de____________
_________________________________________________________________________
(assinatura do requerente)
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Conferi a assinatura pelo CC/BI n.º_________________Data:______/____/________O Trabalhador______________________________________________________
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ANEXOS
O requerente deverá apresentar o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão ou documento equivalente;
Documento comprovativo da qualidade do proprietário / possuidor / locatário / mandatário ou titular de outro direito que confira a faculdade de
apresentação do pedido;
Caso se trate de pessoa colectiva – deverá indicar o código de consulta da certidão permanente de registo comercial;
Memória descritiva do meio de suporte publicitário, textura e cor dos materiais a utilizar ou da utilização pretendida para o espaço público a ocupar;
Planta de localização à escala 1:1000 com indicação do local pretendido para utilização ou outro meio mais adequado para a sua exata
localização;
Fotomontagem com implantação do suporte ou mobiliário urbano, devidamente esclarecedora quanto à sua localização e eventual conteúdo publicitário.
Nos termos do estipulado nos Regulamentos aplicáveis poderá ainda ser exigido ao requerente a indicação de outros elementos, sempre que se
mostrem ser necessários para a apreciação do pedido:
Estudo de estabilidade da estrutura do suporte, caso este se pretenda instalar na cobertura de edifício ou quando as suas características
(nomeadamente forma, peso e dimensão) ou as do edifício (nomeadamente o seu estado de conservação ou a sua estrutura construtiva) assim o
exijam;
Termo de responsabilidade do técnico do projeto, acompanhado de estudo de estabilidade sempre que o suporte publicitário no seu conjunto
ultrapasse os

4 m acima do solo ou caso se trate de anúncios luminosos, iluminados ou eletrónicos e semelhantes;

Para a publicidade com cartazes temporários relativos a eventos: Declaração da entidade promotora pela qual a mesma se compromete, no prazo
de 5 dias úteis após o acontecimento, a retirar a publicidade;
Outros documentos que o requerente considere adequados para complementar os anteriores e esclarecer a sua pretensão.
Notas:
Aplica-se o regime geral do licenciamento a todas as situações não abrangidas pelas disposições do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, devendo
as respectivas pretensões ser apresentadas mediante requerimento;
O pedido de licenciamento deve ser efetuado preferencialmente por meio de requerimento segundo o modelo uniforme disponibilizado pela Autarquia,
dirigido ao Presidente da Junta de Freguesia.

DECLARAÇÕES
Autorizo que as notificações referentes a este pedido sejam efetuadas por Via Eletrónica para o endereço abaixo indicado:

_____________________________@__________________________
Declara possuir autorização de outros proprietários, possuidores, locatários ou outros detentores legítimos que possam vir a sofrer danos com a
afixação ou inscrição da publicidade ou ocupação do espaço pretendido.
Declara para os devidos efeitos que os objetos instalados se encontram em conformidade com as normas legais e regulamentos aplicáveis,
responsabilizando-se civil e criminalmente por quaisquer danos, materiais ou pessoais, decorrentes das referidas montagens ou desmontagens, bem
como da permanência dos respetivos dispositivos. (Nos termos do nº. 1 do artigo 15º. do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da Junta de
Freguesia da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz).
O Declarante:_________________________________________________________________________________________________

Informações:
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