DESPACHO

ENTRADA

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ENTRADA Nº.
DATA
REQUERIMENTO
PROCESSO
O /A FUNCIONÁRIO /A

Exm.º Sr. Presidente da Câmara
Municipal da Lousã
LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE / OCUPAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO
NÃO ABRANGIDO PELO LICENCIAMENTO ZERO
Nº. de Contribuinte
Nome
Morada
Código Postal

Freguesia
Emitido por

C.C. /B.I. n.º
Telefone

Telem

em ____ / ____ / _____
Fax

E-Mail

CAE N.º

OBJETO DO REQUERIMENTO
Vem requerer a V.Ex.ª, na qualidade de _____________________________________________________ licença para afixar/
_______________________________________________________________________, para colocar __________________________
___________________________________________ sito na _____________________________________________________________,
com as dimensões de _____________________________________________ com os seguintes dizeres e figuras ___________
_______________________________________________________________________________________________________________
executado(s) em ________________________________________________. A largura do(s) do(s) passeio(s) no(s) local(ais)
é de ______ metros.
O suporte publicitário tem um afastamento do solo de ____ metros e um afastamento à via pública / cruzamento/
túnel e passagens desniveladas de _________________ metros.
O requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos, apenas para o licenciamento de publicidade:
1 – Identificação da fonte de abastecimento de energia elétrica e, quando necessário, a indicação da passagem
dos cabos de alimentação (no caso de publicidade luminosa);

2 – Fotografia a cores indicando o local para a instalação ou fotomontagem;
3 – Documento comprovativo de que o requerente é proprietário, possuidor ou arrendatário dos bens afetos ao dominio
privado onde se pretenda afixar ou inscrever a mensagem publicitária, ou, se não for, deve juntar autorização escrita do respetivo propritário ou possuidor
, bem como documento comprovativo dessa qualidade;

4 a) – Cópia da ata da assembleia geral do condomínio autorizando a instalação dos elementos publicitários
que se pretende licenciar (quando os elementos publicitários se destinam a ser instalados em prédios que esteja submetido ao regime de
Propriedade de horizontal);

b) – A autorização não se aplica às frações autónomas licenciadas para o comércio, em que tal deliberação
é dispensável, desde que os elementos publicitários sejam instalados na área correspondente ao estabelecimento ;
5 – Para os casos não previstos na alínea anterior, o requerente deve juntar escrita do proprietário ou possuidor,
com a respetiva assinatura devidamente reconhecida nesta qualidade, no caso de pessoas coletivas, ou junção de fotocópias do bilhete de identidade
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no caso de pessoas singulares;

6 – Em suportes de grande dimensão, cuja localização possa originar perigos para terceiros, deverá ainda juntar termo de responsabilidade
pelo projeto de estabilidade, assinado por técnico legalmente habilitado para o efeito .

ESPERA DEFERIMENTO,

Aos_____/_____/______

REQUERENTE (a),
________________________________________________________________________

(a)Quando se trate de firma, apresentar documento que comprove a legitimidade.

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Informação:___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Paga por meio de fatura / recibo n.º ________________ em ____/____/______.
Data ____ / _____ /_______
O /A TRABALHADOR/ A
______________________
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