DESPACHO
 DEP

____________

___/___/20______
O Diretor-Geral
_______________________
João Rosa

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO/RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
NÚMERO DE CLIENTE

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

NOME
MORADA/SEDE
CÓDIGO POSTAL

-

C.A.E.

TELEFONE

E-MAIL

FAX

PROFISSÃO

CARTÃO DE CIDADÃO

DATA DE VALIDADE

QUALIDADE DO REQUERENTE

CONCESSÃO/RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
 - Concessão de licença para publicidade/ocupação de via pública

- Renovação de licença para publicidade/ocupação de via pública

A colocar em (a): ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ da Freguesia de: _______________________________________
O edifício foi licenciado pelo alvará de licença de construção/sanitário b) n.º ___________________ e licença de utilização n.º __________
Na seguinte data: de ____/____/_________ a ____/____/_________  - Anual
 - Reclame luminoso

 - Toldo com publicidade

 - Dupla Face

 - Placa Publicitária

 - Distribuição de folhetos – n.º de

 - De fachada

 - Toldo sem publicidade

exemplares: __________________

Medidas - Largura: _________________ Altura: _________________ Profundidade: _______________ Altura do solo: ____________
Indique os dizeres: _________________________________________________________________________________________________
 - Mesas e cadeiras – Quantidade:___________________________________________________________________________________
 - Expositores – Quantidade: _______________________________________________________________________________________
 - Guarda-ventos – Quantidade: ____________________________________________________________________________________
 - Outro com as seguintes características c): ___________________________________________________________________________
Com as seguintes medidas: ______________ m2; ______________ m2; ______________ m2;_______________ m2; ______________ m2;
Durante os meses de: _______________________ a __________________________ de 20 _________
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PUBLICIDADE:
 - Fotocópia do Cartão de Cidadão/Documento de Identificação e NIF;
 - Documentos nos termos das alíneas a), b), c), d), e), f), g), h) i) e j) do n.º 2 e dos n.os 3, 4, 5, 6 e 7 do art.º 22 do Regulamento de Publiciade e Propaganda
do M. De Portimão (em anexo)
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
 - Fotocópia do Cartão de Cidadão/Documento de Identificação e NIF;
 - Desenho ou fotografia do equipamento a instalar (com dimensões);
 - Apenas para guarda-ventos, declaração fundamentada da necessidade de colocação.
Fundamento da necessidade de colocação:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Nota – Para as sociedades apresentar Fotocópias da Certidão Comercial da Empresa

Declaro que pretendo requerer à EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, a concessão/renovação de licença
publicidade ocupação de via pública, nas condições específicas acima referidas e expressas nos Regulamento da Câmara Municipal de
Portimão e demais legislação em vigor, que tomei conhecimento e aceito.
Mais declaro, sob compromisso de honra, que:

a) As declarações por mim produzidas, correspondem à verdade.
b) Assumo todas as responsabilidades inerentes à prestação das mesmas no âmbito do presente requerimento.
c) Tenho conhecimento que a prestação de falsas declarações implicará a participação às entidades competentes para efeitos de
procedimento penal.

Assinatura:

Data:
(CONFORME DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO)

Na qualidade de:

C.C. n.º

Válido até:

a) Indicar com exatidão o local – edifício ou fracção (montra da loja, na via pública, tec.) e nome da rua ou local
b) riscar o que não interessa
c) indicar com que material ou materiais se pretende ocupar a via pública/Publicidade
(Estrados, brinquedos infantis, arca de gelados, vasos, tabuleta, painel, placa, toldo, reclame luminoso, faixa, letras na montra, etc.)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

(a preencher apenas para Licença de Publicidade)

Nome:

________________________________________________________,

contribuinte

fiscal

n.º

____________________, com residência/sede em ______________________________________________
________________________________________________________________________________,

código

postal _________-_____, em __________________________, telefone/telemóvel n.º _________________.
Na qualidade de arrendatário/a ou proprietário/a do estabelecimento de ____________________________
_______________________________________, situado na Rua/Avenida ____________________________
___________________________________, freguesia e concelho de ________________________, declaro
para os devidos efeitos me responsabilizo por quaisquer danos ou prejuízos que possam vir a ser
causados pelos ____________________________________________________________, instalados na
fachada do estabelecimento acima referido, contra terceiros.
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Portimão, ______ de ________________ de 20____
Assinatura
__________________________________________________
(conforme B.I/Cartão de Cidadão)

