nº reg.:

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

data:
pago pela guia:

REQUERIMENTO – LICENÇA PARA PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova
Identificação do Requerente
Nome / Designação

Morada

Código Postal
E-mail
Número de B.I.

Emitido em

|

|

Arquivo

Número de Identificação Civil
Número de Identificação Fiscal / Pessoa Colectiva

Telefone / Telemóvel

Identificação do Representante (só para os casos de pessoas colectivas)
Nome

Na qualidade de

Requer a V. Exa.
Licença para:
Colocar o(s) seguinte(s) meio(s) publicitário(s)
Anúncio(s) luminoso(s);
P

Placar(es)

Anúncio(s)

Bandeirola(s);

Cartaz(es)

Outros

Local de colocação do suporte publicitário:
Fachada

Montra

Empena

Muro

Parede

Via Pública

Telhado/cobertura/terraço

Vedação

Tapume

Outro

em
Freguesia
de
Exibição de publicidade na(s) viatura(s), com matrícula

|

Emissão de publicidade sonora na viatura, com a matrícula
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|

;
|

|

|

;

|

|

|
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Ocupar o espaço público com:
Toldo(s)

Alpendre(s)

Esplanada(s);

Vitrina(s)

Contentor(es) – Stands de vendas;

Quiosque(s);

Mastro(s);

Pavilhão(ões);

Expositor(es)

Guarda-ventos
Arca(s) e Máquina(s) de gelados

Brinquedo(s) mecânico(s)

(para estes dois tipos de licenciamento apresenta os documentos dos pontos 1, 6 e 8)

Outros

Ocupar o subsolo para fins privados com : (apresenta os documentos dos pontos 9)
Tubo(s);

Conduta(s)

Numa área de

Cabo(s) condutor(es) e semelhante(s)

metros lineares.

Local de ocupação do espaço público/subsolo

Freguesia de

Período de utilização da publicidade / ocupação do espaço público e subsolo para fins privados:
dias, com início a

|

com início em

|

e términos a

|

|

meses, com

e términos em

anual

Outras situações:
Prorrogação da licença nº

referente a
para o período de

Cancelamento da licença nº

Alteração do titular da licença nº

|

|

|

|

referente a

referente a

(para estes três tipos de pedido apresenta os documentos dos pontos 1 e 2)

Pelos seguintes motivos:
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DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (x) os
documentos que junta ao seu processo.

1. Código de acesso à certidão permanente ou cópia da mesma, no caso de o novo proprietário ser
pessoa colectiva.

2. Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de
realização da operação:
2.1. Registo do imóvel.
2.2. Contrato de arrendamento.
2.3. Declaração do proprietário acompanhada com fotocópia do documento de identificação e
respectivo registo.
2.4. Outro _____________________________________________________________

3. Memória descritiva com indicação dos materiais, forma e cores.
4. Descrição gráfica do equipamento a colocar:
4.1.Plantas, cortes e alçados não inferiores à escala 1/50 (ou outra escala mais adequada
quando se tratem de suportes publicitários de grandes dimensões)
4.2.Representação do elemento a licenciar no local pretendido
4.3.Forma, dimensão e balanço (caso o suporte possua balanço)

5. Fotomontagem ou fotografias a cores, formato mínimo 150x100mm, não inferior a duas, apostas
em folhas A4, indicando o local previsto para a colocação

6. Informação urbana cujo suporte é fornecido pela Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova:
6.1. Planta de localização, à escala 1/1000, com indicação da área a ser ocupada.

7. Quando se trate de licença para exibição de publicidade em qualquer tipo de veículo ou
emissão de publicidade sonora em veículo deverá apresentar os elementos constantes no ponto
1 e ainda os seguintes:
7.1. Cópia do contrato de seguro de responsabilidade civil.
7.2. Cópia do título de registo e propriedade do veículo.

8. Quando se trate de ocupação da via pública com arcas ou máquinas de gelados; brinquedo
mecânico, entre outros equipamentos similares deverá apresentar os elementos constantes no
ponto 1 e 6 e ainda os seguintes:
8.1. Imagem da arca.
8.2. Imagem do brinquedo mecânico.
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9. Quando o pedido se traduza num pedido de licença para ocupação do subsolo com tubos,
condutas, cabos condutores e semelhantes para fins privados apresenta:
9.1. Planta de implantação à escala 1/2000, com indicação da travessia da via pública e do local
de recolha.

10. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
10.1.
10.2.

Autorizo a notificação por via de correio electrónico

Pede deferimento, Condeixa-a-Nova,

de

de 20

O requerente

Dados do documento identificativo do
requerente verificados por,

NOTAS:

Em, _____ /_____ /_____
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