DESPACHO

ENTRADA
DATA:
Nº DE ENTRADA:
N.º REQUERIMENTO:

EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE

LICENÇA DE PUBLICIDADE

PROCESSO:

COM UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO
SEM UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO
REQUERENTE

Nome
Morada
Localidade

Freguesia

Concelho

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido
até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
(conforme disposto no artigo nº 112 do Código do Procedimento Administrativo)

Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Na qualidade

Mandatário

Sócio-gerente

Válido
até

Administrador

-

-

Outro

PEDIDO
Ao abrigo do disposto regulamento de anúncios e publicidade de Montalegre, e da lei n.º 97/88, de 17 de agosto, alterada pela lei n.º
23/2000, de 23 de agosto, na redação conferida pelo decreto-lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo decreto-lei n.º 141/2012, de
11 de julho e pelo decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, vem requerer a V. Exa. a licença para afixação de um dos seguintes
suportes publicitários:
Anúncio

Anúncio luminosos

Bandeira

Bandeirola

Cartaz

Dispositivo aéreo cativo

Faixa/fita

Inscrição em vidro

Lona/tela

Moldura

Painel (outdoor)

Placa

Sistema de vídeo ou similares

Pendão

Outro

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas:
atividade

bens ou serviços comercializados no estabelecimento

nome do estabelecimento

nome do titular

logótipo da marca comercial

outro

Dizeres publicitários
Tipo de equipamento
Materiais
DASU.M12_05/06/18.v1

Página 1 de 3

Dimensões
Localização do equipamento:
Junto à fachada do estabelecimento

Área contígua ao estabelecimento

Local de colocação do suporte publicitário:
Fachada

Montra

Empena

Telhado/cobertura/terraço

Muro

Parede

Via pública

Outro

Vedação

Tapume

Local

Nº

Local

Nº

Localidade

Código postal

Largura do(s) passeio(s) no(s) local(ais)

metros

metros

Período de utilização do espaço público com publicidade

___________

dias

___________

semanas

___________

meses

anual

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. Documento comprovativo da qualidade do proprietário/locatário/titular de outro direito que confira a faculdade de apresentação
do pedido sobre o bem afeto ao domínio privado, no qual se pretende afixar ou inscrever a mensagem publicitária (ex.
fotocópia da escritura, fotocópia do contrato de arrendamento).
2. Fotocópia da autorização do condomínio ou proprietário – quando a instalação do meio de suporte se verifique numa zona
comum ao edifício.
3. Memória descritiva explicitando:
3.1. Meio de suporte
3.2. Textura e cor dos materiais a utilizar.
4. Informação urbana cujo suporte é fornecido pela Câmara Municipal de Montalegre (CMM):
4.1. Planta de localização, à escala 1/1000, com indicação da área a ser ocupada. Esta planta pode ser obtida gratuitamente
através do Mapa Interativo da Vila de Montalegre.
5. Descrição gráfica do meio de suporte explicitando:
5.1. Plantas, cortes e alçados não inferiores à escala 1/50 (ou outra escala mais adequada quando se tratem de suportes
publicitários de grandes dimensões);
5.2. Representação do elemento a licenciar no local de afixação pretendido;
5.3. Forma, dimensões e balanço (caso o suporte possua balanço).
6. Fotomontagem ou fotografias a cores, formato mínimo 150 x 100mm, não inferior a duas, apostas em folhas A4, indicando o
local previsto para a colocação.
7. Termo de responsabilidade do técnico do projeto – caso se trate de estruturas de grande dimensão ou de anúncios
colocados, por exemplo, no topo de edifícios.
8. Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido:
8.1. Se não preencheu o campo “Código da Certidão Comercial Permanente” deste formulário, deverá juntar a Certidão da
Conservatória do Registo Comercial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de 6 meses),
caso o requerente seja uma pessoa coletiva.
9. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
9.1. ________________________________________________________________________________________________
9.2. _________________________________________________________________________________________________
9.3. _________________________________________________________________________________________________

a)

OBSERVAÇÕES
Para efeitos do presente requerimento, entende-se por:



Anúncio eletrónico, sistema de vídeo e similares: sistema computorizado de emissão de mensagens e imagens com
possibilidade de ligação a circuitos de TV e vídeo.



Anúncio: suporte instalado nas fachadas dos edifícios, com mensagem publicitária em uma ou ambas as faces, com ou sem
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iluminação.


Bandeira: insígnia, inscrita em pano, de uma ou mais cores, identificativa de países, entidades, organizações e outros, ou
com fins comerciais.



Bandeirola: suporte publicitário rígido, fixo a um poste ou equipamento semelhante, que apresente como forma característica,
a figura de um quadrado ou rectângulo.



Cartaz: suporte de mensagem publicitária inscrita em papel.



Dispositivo aéreo ativo: dispositivo publicitário insuflável, sem contacto com o solo mas a ele espiados.



Faixa/fita: suporte de mensagem publicitária, inscrita em tela e destacada da fachada do edifício.



Inscrição em Vidro: permitem a colocação de lettring`s ou outro tipo de dizeres na zona de acesso às montras e entradas nos
espaços comerciais.



Lona/tela: dispositivo de suporte de mensagem publicitária inscrita em tela, afixada nas empenas dos edifícios ou outros
elementos de afixação.



Moldura: dispositivo constituído por uma superfície para afixação de mensagens publicitárias, estático ou rotativos,
envolvidos por uma moldura, afixada nas empenas dos edifícios ou outros elementos de afixação.



Painel: dispositivo constituído por uma superfície para afixação de mensagens publicitárias, estáticos ou rotativos, envolvido
por uma moldura, e estrutura de suporte fixada diretamente ao solo, com ou sem iluminação.



Pendão: suporte publicitário em pano, lona, plástico ou outro material não rígido, fixo a um poste ou equipamento
semelhante, que apresenta como forma característica, o predomínio acentuado da dimensão vertical.


Placa: suporte não luminoso aplicado em paramento visível e liso.
b) Os formulários e o Regulamento de Anúncios e Publicidade de Montalegre podem ser consultados em www.cm-montalegre.pt .
Para qualquer esclarecimento poderá, ainda, contactar o Serviço de Atendimento Telefónico através do seguinte número: 276
510 200.
ENTREGA
Gabinete do Munícipe

Via postal (correios)
PEDE DEFERIMENTO

Assinatura

Data

-

-

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o
mesmo seja devidamente corrigido.
NOTAS

O Técnico de Atendimento
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