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DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
Registo N.º ___________

______________________________________________

Em _____ / _____ / 20___

______________________________________________

O Func.: ______________

_____________________________________________
Em ____ / ____ / 20___
O Presidente da Câmara Municipal,

ASSUNTO: PUBLICIDADE

____________________________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros
1. REQUERENTE
Nome______________________________________________________________________________________________,
Domicílio
_____________________________________________________________________________________,
Freguesia _______________________ Código Postal _______ – _______ Localidade ______________________________
B.I./C.C. n.º _______________________
válido até em ____ / ____ / ________
N.º Contribuinte _________________________
Telefone n.º ______________ Fax n.º ______________ Telemóvel n.º ____________ e-mail: ________________________
Representante:
Nome_____________________________________________________________________________________
B.I./C.C. n.º ____________________ válido até ____ / ____ / ________ na qualidade de _______________________

2. PEDIDO DE LICENCIAMENTO
Vem requerer a V. Ex.ª o licenciamento prévio, de acordo com o Regulamento Municipal sobre a publicidade para efeitos de:
Afixação de mensagem publicitária
Inscrição de mensagem publicitária
Difusão de mensagem publicitária
no seguinte local____________________________________________________________________________________
____________________________________________(descrição exata) sito em _________________________________
_______________________________________________________freguesia de ______________________________ pelo
prazo de _______________________(não poderá ser superior a um ano.

Tipo de suporte publicitário:
CHAPAS

PLACA

TABULETAS

aplicado

Dimensão ___________ m

Localizada no piso _______

pintado

Saliência ____________m

n.º _________

com moldura

Dimensão ___________m

sem moldura

n.º__________

Distância da placa mais próxima __________m
Distância do solo _____________m
Distância da fachada __________m
n.º_________
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Distância entre a moldura e o solo ________________m2

PAINÉIS

Dimensão ______x______
Distância da fachada _____m

Espessura: exterior ______m
n.º _______

superfície __________m2

AFIXAÇÃO EM TAPUMES , VEDAÇÕES E ELEMENTOS CONGÉNERES

Dimensão _______________ m
n.º ____________
Tipo de Estrutura:______________________________________________________________________________

ESTRUTURAS

(n.ºs a atribuir pelo município _________________________________________)

Identidade do titular _______________________________________________________________________
Dimensões _______x_______ m
n.º _____________
BANDEIROLAS
Dimensão _______x ________m
Distância ______________ m

Dimensão da estrutura _________X________m
n.º __________

ANÚNCIOS LUMINOSOS, ANÚNCIOS ILUMINADOS E ANÚNCIOS ELETRÓNICOS
Distância da fachada _____________m
N.º de horas ligado _______________

Distância entre a parte inferior e o solo _____________m
n.º ___________

UNIDADES MÓVEIS
Dimensão ___________ m de comprimentos

n.º ________

VEÍCULOS MÓVEIS E OUTROS MEIOS DE LOCOMOÇÃO
n.º __________

3. RENOVAÇÃO DA LICENÇA
Vem por este meio requerer a V. Ex.ª a renovação da Licença de Publicidade de __________________________________
________________________________________________
Processo n.º ____________________

4. ANULAÇÃO DA LICENÇA
Vem por este meio comunicar a V. Exª que pretende desistir da Licença de Publicidade de ________________________
_________________________________________________________Processo n.º _______________________

Este requerimento deve apresentado em duplicado e ser acompanhado em com os
seguintes documentos:





Memória descritiva com a identificação dos materiais, formas e cores a utilizar;
Desenho do meio de suporte, com a indicação da forma, dimensão e balanço de afixação;
Fotografia a cores indicando o local previsto para afixação, colocada em folha A4;
Planta de localização com identificação do local previsto para a instalação, à escala 1:1000, exceto se aquele for
inequivocamente descrito por arruamento e n.º de polícia;



Nos casos em que a implantação pretendida se situe em zonas de proteção a monumentos nacionais e imóveis de
interesse público, ou zonas de servidões, os elementos devem ser entregues em triplicado
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Documento autentico ou autenticado comprovativo de que é proprietário, comproprietário, possuidor, locatário ou
titular de outros direitos sobre os bens afetos ao domínio privado onde pretende afixar ou inscrever a mensagem
publicitária;
Fora dos casos previstos na alínea anterior autorização escrita do proprietário ou possuidor, com a respetiva
assinatura devidamente reconhecida nessa qualidade;
No caso de instalações de anúncios luminosos, iluminados ou eletrónico, acima dos 4 m do solo é obrigatório a
apresentação de um termo de responsabilidade por técnico inscrito na Câmara Municipal e seguro de
responsabilidade civil;
No caso de instalações de anúncios luminosos, iluminados ou eletrónicos, em coberturas de edifícios deve ser
entregue um estudo de estabilidade do anúncio e seguro de responsabilidade civil;
No caso das unidades móveis excederem os 10 m de comprimento deverá ser entregue seguro de
responsabilidade civil.

Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar

Praça do Município – 6160-409 Oleiros ∙ Tel: 272 680 130 ∙ Fax: 272 682 446 ∙ NIF: 506 824 152
E-mail: geral@cm-oleiros.pt – www.cm-oleiros.pt

