Exmo/a Senhor/a Presidente da
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
Licenciamento das Mensagens Publicitárias
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome/Designação _______________________________________________________________________
Residência/Sede ________________________________________________________________________
Freguesia_______________________________ Concelho _____________________________________
Código Postal |__|__|__|__| -|__|__|__| _____________________________________________________
B.I./CC nº ______________ válido até ____/____/______ NIPC / NIF(contribuinte) __________________
Cartão de Munícipe ________Telefone __________________ Telemóvel _________________________
E- mail _______________________________________________________________________________

□ Declaro que aceito comunicação / notificação via eletrónica
(A aceitação do consentimento prévio habilita a Administração a comunicar com os interessados por via eletrónica nos termos do artigo 63º do DL nº 4/2015,
de 7 de janeiro.)

Representante (Legal) em caso de Pessoa Colectiva

Nome __________________________________________________________________________________________
B.I./Cartão de Cidadão nº _____________________________ emitido em _____/_____/______ válido até
_____/_____/_______
Na qualidade de (Proprietário / usufrutuário / mandatário/ / tros)______________________________________________________
Vem solicitar a V.Exª nos termos do Código Regulamentar do Município, Capitulo 7, o licenciamento para mensagem
publicitária a seguir indicada:
Local a instalar
______________________________________________________________________________________________
Período de vigência: de ___________________ A ____________________ Área:
Lg:___________/Al____________________
Descrição (do meio ou suporte; da natureza; textura ou cor dos materiais que o compõem):________________________
__________________________________________________________________________________________________

□

Anúncios e reclamos luminosos:

□

Anúncios e reclamos não luminosos:

□

Tela

□

□ Dentro do local

Tabuleta/Placas/Quadros

□

□ Fora do local

□ Dentro do local
□

Painel

Inscrição ou afixação de mensagens em veículos
Pede deferimento

□

□

□ Fora do local
Outdoores

□

Publicidade sonora

Toldo

□

□

Vidros

□

Cartaz ou inscrições

□

O/A Requerente

___/___/______
___________________________
Imp. 07-16_D

Página 1 de 2

Largo Sacadura Cabral| Telefone 255 538 800| E-mail: info@cm-marco-canaveses.pt

Documentos instrutórios:

□
□
□
□
□

Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal (NIF)
Fotocópia do Cartão do cidadão / B.I (de acordo com a legislação em vigor

no que respeita à utilização do Cartão de Cidadão)
Duas fotografias com o formato mínimo de 0,10metros x 0,15metros, iguais e a cores com a sinalização do local pretendido
Uma planta de localização à escala de 1:10000 ou 1:5000 e uma planta de localização à escala de 1:500, com indicação do local
pretendido

No caso de ser pedido de Licenciamento de Cartaz

□
□

Um exemplar do respectivo cartaz.
Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal (NIF)
Fotocópia do Cartão do cidadão / B.I (de acordo com

□

a legislação em vigor no que respeita à utilização do
Cartão de Cidadão)
No caso de ser Inscrição ou afixação de mensagens em veículos

□

Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal (NIF)
Fotocópia do Cartão do cidadão / B.I (de acordo com

□

Registo de Propriedade

□

a legislação em vigor no que respeita à utilização do
Cartão de Cidadão)

□

Tratando-se de publicidade realizada através dos meios e suportes em veículos automóveis, transportes públicos e outros e
sempre que estes excedam as dimensões do veículo, o requerimento deve ser instruído com a apólice de seguro de
responsabilidade civil que inclua os riscos inerentes a este transporte.

□

Saneamento e apreciação liminar do processo: (notificação presencial de falta de documentos a apresentar para
completar a instrução do processo):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________
O/A Requerente: ______________________________________ Assistente Técnico/a:
________________________________
_____/_____/______
_____/______/______

Notas:
Pagamento
GUIA
Nº.
TAXA:

Assistente Técnico/a

DATA:

__________________

___/_____/____

A afixação ou inscrição de publicidade nas proximidades das estradas nacionais constantes do
Plano Rodoviário Nacional, fora dos aglomerados urbanos, é regulada pelo disposto no DecretoLei n.º 105/98, de 24 de Abril.
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