
*Nome

*Morada

-Código postal
*N.º Identificação B.I. / CC Válido até:

Código da Certidão Comercial Permanente

Telefone Telemóvel Fax

REQUERENTE

E-mail

Freguesia

Fiscal

*

  Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

Na Qualidade:  Mandatário  Usufrutuário  Locatário  Superficiário  Outro

PEDIDO

Requer a V. Ex.ª o que assinala com (X)
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ASSUNTO:  PUBLICIDADE

         Certidão do Registo Predial

         Contrato de Arrendamento

                                                                                                                                                                                    pelo período de

                                                                                                                               de                                    até

 para a colocação / distribuição do seguinte:

  Licença de publicidade Campanha Publicitária

    Meses

 Outro

    Semanas        Dias ou

 Dizeres:

Quantidade: Localização:

Viatura com a matrícula Dimensões: Área total

  Cancelamento de licença de publicidade  Outro

 emitida em seu nome, para o local/viatura em virtude de

  Alteração de licença de publicidade  Outro

 em virtude de

  Alteração da mensagem publicitária ou   Alteração do suporte publicitário

Dimensões: Área total

 Descrição:

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu 
processo

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
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NOTAS

O Técnico de Atendimento 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.

         Declaração de autorização do condomínio (quando se pretender colocar o suporte publicitário em zonas comuns de prédios 

         divididos em regime de propriedade horizontal ou área de galeria)

         Planta de localização à escala 1:1000 ou 1:2000 com indicação do local previsto de colocação

         Declaração de condomínio

         Declaração Prévia (Cópia)

         Memória descritiva, com indicação dos materiais, forma, dimensões, altura do solo/pavimento e conteúdo da mensagem  

         publicitária;

         Fotos ou esboços a cores (local previsto para a colocação, englobando a fachada do edifício onde se insere)

         -                                                                                                            (outro documento que o requerente deseje apresentar).

         Comprovativo dos poderes de representação

         Documento único automóvel

a) De acordo com os artigos 29.º e 30.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público do Município de Viseu, 
poderão, posteriormente à entrada do requerimento ser solicitados documentos complementares, designadamente para as 
situações ali previstas. 
 
b) O presente formulário, o Regulamento  de Publicidade e Ocupação do Espaço Público do Município de Viseu, o Regulamento 
e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu e o Regulamento de Salvaguarda e Revitalização do 
Centro Histórico de Viseu podem  ser consultados em www.cm-viseu.pt. 
  
Para qualquer esclarecimento poderá, ainda, contactar o Serviço de Atendimento Telefónico através do seguinte número: 
232427427

OBSERVAÇÕES

         Alvará de autorização de utilização (Cópia).

Assinatura Data

PEDE DEFERIMENTO


REQUERENTE
Fiscal
*
Na Qualidade:
PEDIDO
Requer a V. Ex.ª o que assinala com (X)
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ASSUNTO:  PUBLICIDADE
         Certidão do Registo Predial
         Contrato de Arrendamento
                                                                                                                                                                                    pelo período de
                                                                                                                               de                                    até
 para a colocação / distribuição do seguinte:
 Dizeres:
 Descrição:
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu processo
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
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O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o mesmo seja devidamente corrigido.

                
                           Declaração de autorização do condomínio (quando se pretender colocar o suporte publicitário em zonas comuns de prédios 

                
                           divididos em regime de propriedade horizontal ou área de galeria)
         Planta de localização à escala 1:1000 ou 1:2000 com indicação do local previsto de colocação
         Declaração de condomínio
         Declaração Prévia (Cópia)

                
                           Memória descritiva, com indicação dos materiais, forma, dimensões, altura do solo/pavimento e conteúdo da mensagem 

                
                           publicitária;
         Fotos ou esboços a cores (local previsto para a colocação, englobando a fachada do edifício onde se insere)
         -                                                                                                            (outro documento que o requerente deseje apresentar).
         Comprovativo dos poderes de representação
         Documento único automóvel
a) De acordo com os artigos 29.º e 30.º do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público do Município de Viseu, poderão, posteriormente à entrada do requerimento ser solicitados documentos complementares, designadamente para as situações ali previstas.
b) O presente formulário, o Regulamento  de Publicidade e Ocupação do Espaço Público do Município de Viseu, o Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu e o Regulamento de Salvaguarda e Revitalização do Centro Histórico de Viseu podem  ser consultados em www.cm-viseu.pt.
 
Para qualquer esclarecimento poderá, ainda, contactar o Serviço de Atendimento Telefónico através do seguinte número: 232427427
OBSERVAÇÕES
         Alvará de autorização de utilização (Cópia).
PEDE DEFERIMENTO
8.2.1.3144.1.471865.466429
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