Município de Vieira do Minho

Ex.mo Sr.
Presidente da Câmara Municipal
de Vieira do Minho
Publicidade e Ocupação do Espaço Público:
pedido, averbamento e cancelamento
Identificação do Requerente

Nome/Designação:
Morada:
Freguesia:

Código Postal:

Telefone/Telemóvel:

-

Fax:

B.I./ Cartão de Cidadão:

E-mail:

Validade:

/

/

.Contribuinte Nº:

Identificação da morada / local a ocupar

Morada completa:

Requer a V. Exa. (Assinale com X o que pretende )

Ocupação do espaço público em:

via pública

terreno privado

Ar condicionado

Contentor resíduos

Suporte publicitário

Esplanada aberta

Esplanada fechada

Vitrina

Floreira

Toldo

Expositor

Arca de Gelados

Recinto Improvisado

Recinto Itinerante

Tapume/ Andaime

Grua

Outras Ocupações casuísticas da natureza ocasional (especificar):

Período de ocupação pretendido:
Anual

Temporário

De

/

/

a

/

/

.

Publicidade:
Na qualidade de:

Proprietário

Arrendatário

Outro:

Anúncio

Não luminoso

Luminoso

Vídeo / Eletrónico / Digital

Chapa

Tabuleta

Placa

Lona

Painel

Sonora

Cartazes
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Outro (especificar):
Meio Utilizado:

Mensagem a difundir:

Comprimento:

Largura:

Período de ocupação pretendido:

Anual

Temporário

De

/

/

a

/

/

.

Publicidade em Viatura:
Matrícula da(s) viaturas(s) onde se pretende inscrever/afixar a publicidade:
-

-

/

-

-

/

-

-

-

-

/

-

-

Período de ocupação pretendido:
Anual

Temporário

De

/

/

. a

/

/

.

Distribuição de panfletos / produtos publicitários
Tipo de distribuição a efetuar (panfletos / impresso / produto):
Número de distribuidores
Local(ais) a efetuar a distribuição
Período pretendido para a distribuição de impresso e/ou produto:
De:

/

/

a

/

/

Com equipamento de apoio à distribuição?
Não

Sim: Área total a ocupar:

m2 Descrição do equipamento:

Averbamento da Publicidade e/ou Ocupação do Espaço Público:
O requerente vem solicitar a V. Exa. o respetivo averbamento para seu nome da:
Publicidade, em nome de
Ocupação de via pública, em nome de :
Licença Nº

Especificar factos correspondentes: (anúncio, toldo,... )
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Cancelamento da Licença de Publicidade e/ou Ocupação do Espaço Público:
(O cancelamento só poderá ser solicitado pelo titular da Licença ou em alternativa deverá ser anexado documento
comprovativo de legitimidade do requerente para solicitar o cancelamento)

O requerente vem manifestar a V. Exa. desinteresse na continuidade da emissão da(s) Licença(s) abaixo indicada(s),
em virtude de (especificar o motivo de cancelamento):

Licença(s) N.º s
Referente a

Mais declara, sob compromisso de honra, que não é devedor ao Município de Vieira do Minho
quaisquer dívidas com publicidade e/ou ocupação do espaço público.

Vieira do Minho,

de

de

O requerente,
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Documentos instrutórios:
Ocupação do Espaço Público/Publicidade
Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão
Fotocópia do Cartão de Contribuinte do requerente ou de Pessoa Coletiva
Fotocópia do contrato de arrendamento e autorização do senhorio (no caso de arrendatário) ou escritura
pública (no caso de proprietário) ou qualquer outro titulo que legitime a atuação
Fotocópia de Certidão do Registo Comercial ou Código de Certidão Comercial Permanente, caso o requerente
seja uma pessoa coletiva
Caso se trate de intervenção condominal deve apresentar a acta onde conste a autorização dos condóminos
Planta de localização, com identificação do local previsto para a respetiva instalação
Desenho indicando com precisão a área de implementação requerida, dimensões da mensagem (ou
mensagem a difundir caso se trate de publicidade sonora), imagem publicitária e ocupação do espaço público
Fotocópia da Licença de Utilização ou Declaração Prévia para a atividade pretendida
Fotocópia assinalando o local onde pretende colocar a publicidade e/ou o espaço a ocupar

Averbamento
Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão
Fotocópia do Cartão de Contribuinte do requerente ou de Pessoa Coletiva
Alvará de Licença de Utilização / Declaração Prévia para a atividade pretendida
Fotocópia de Certidão de Conservatória Predial ou Contrato de Cedência do Estabelecimento
Fotocópia do contrato de arrendamento, caso se aplique

Cancelamento
Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão
Fotocópia do Cartão de Contribuinte do requerente ou de Pessoa Coletiva
Distribuição de panfletos / produtos publicitários
Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão
Fotocópia do Cartão de Contribuinte do requerente ou de Pessoa Coletiva
Exemplar do impresso que se pretender distribuir
Fotocópia da Certidão de Registo Comercial ou Código da Certidão Permanente, caso o requerente seja uma
pessoa coletiva
Publicidade em viatura
Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão
Fotocópia do Cartão de Contribuinte do requerente ou de Pessoa Coletiva
Desenho da(s) viatura(s) com conteúdo verbal
Fotocópia da Certidão da Conservatória de Registo Comercial ou Código da Certidão Comercial Permanente
caso o requerente seja uma pessoa conectiva
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