MOD-P-01

DESPACHO

REGISTO DE ENTRADA
Registo N.º ___________

___DEFERIDO

Em _____ / _____ / 20___

Em ____ / ____ / 20___

O Func.: ______________

O Presidente,

ASSUNTO:

REQUERIMENTO PARA LICENÇA DE PUBLICIDADE E DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE:

PUBLICIDADE;

OCUPAÇÃO DA VIA

PÚBLICA
Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros
1. REQUERENTE
Nome

Individual/Designação

Domicílio/sede

da

Firma

_______________________________________________________________,

_________________________________________________________________________________,

Freguesia _______________________ Código Postal _______ – _______ Localidade ______________________________
(Nome Individual) BI n.º __________________ emitido em ____ / ____ / _____ Arquivo ____________________________
(Pessoa Colectiva) Cartão de Pessoa Colectiva N.º _____________________
Telefone n.º ______________ Fax n.º ______________ Telemóvel n.º ____________ e-mail: ________________________
Na qualidade de ______________________________________________________________________________________
Representada por _____________________________________________________ B.I. n.º _________________ Emitido
em ____ / ____ / _____ no Arquivo de Identificação __________________________________________________________

2. PEDIDO
Requer a V. Ex.a se digne a conceder-lhe a licença para:
Colocação de _____ (quant.) toldos, a afixar na fachada do estabelecimento _____________________________, sito
na

Rua/Lugar

____________________________________________________________,

______________ deste concelho, conforme memória descritiva e

fotografia,

da

desenho,

Os toldos terão ______ m de comprimento, saliência de _____ m em relação à fachada,

Freguesia

de

projecto em anexo.
com /

sem sanefa, e

serão executados em ____________________________________, nas cores _______________________________
Os toldos irão ter publicidade / não publicidade. Se tiverem publicidade:
Frente _____ m x _____ m, com os dizeres: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Sanefa _____ m x _____ m, com os dizeres: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Afixação /

inscrição de _____ (quant.) reclamos de

uma face /

dupla face, com os seguintes dizeres: ____

_________________________________________, sito na Rua/Lugar _____________________________________
da Freguesia de _____________________, deste concelho, conforme memória descritiva e
desenho,

fotografia,

projecto em anexo. Tendo de largura ______ m, de comprimento ______ m, de altura ______ m e de

espessura ______ m.
Serão do tipo:
corrida (display),
Os reclamos serão

moldura,

tela,

friso,

reclamo electrónico,
luminosos /

placa,

tabuleta,

sistema de vídeo e

publicidade nos vidros,

similares.

directamente iluminados.
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(Cont.)
Afixação na(s) viatura(s) de matrícula(s) _______________________________________________________________
___________________________________________________, um reclamo publicitário, conforme memória descritiva
e

fotografia,

desenho,

projecto em anexo.

Cancelamento da(s) licença(s) n.º ____________________________________________________________________
____________________________________, em virtude de a) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
a) Motivo do cancelamento

3. DOCUMENTOS ANEXOS
Fotocópia do Bilhete de Identidade;

Alvará de licença do estabelecimento;

Fotocópia do Cartão de Contribuinte;

Licença de utilização do estabelecimento;

Contrato de arrendamento;

Livrete de Veículo;

Autorização do Senhorio/Condomínio;

Título de Registo de Propriedade;

Fotografia do Local;

Memória Descritiva;

Planta de Localização com o local de instalação assinalado;

Desenho;

Projecto

Fotocópia da Licença que pretende cancelar

________________________________

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