NIPG:____________________
Data: _____ / _____ / _______

Ao Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira

Funcionário: _______________

Assunto: Pedido de Licenciamento de Publicidade e/ou Ocupação da Via Pública

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome ________________________________________________________________________________________________________
Morada________________________________________________________CP ________ / _______ ___________________________
NIF______________________ Tel ________________________ E-mail ___________________________________________________
Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado
Nota: consultar no separador Documentos Anexos Necessários, os documentos instrutórios
Tipo de Publicidade

Placard ou placa publicitária

Esplanadas

Reclame luminoso

Toldos

Totem

Palas

Outdoor

Bandeirolas / Bandeiras

Unidades móveis publicitárias
Cartazes ou telas publicitárias para afixação
Outros ______________________________________________________________________________________

Nota: especificar dimensões para todo o tipo de Publicidade.

Dimensões:

Solicita licença de ocupação da via pública e/ou publicidade nos termos acima identificados.
_____________________________________________________________________________________________________________

Toma conhecimento:
1.O Município de S. João da Madeira utiliza os dados pessoais constantes neste formulário, para dar resposta aos seus pedidos bem como à instrução do respetivo processo. Os
dados pessoais poderão ainda servir para prestar informações sobre assuntos da cidade, fins estatísticos e/ou realização de estudos.
2.O uso da informação é efetuado no cumprimento da legislação aplicável, de forma a ser assegurada a confidencialidade e segur ança dos dados pessoais fornecidos. A entidade
responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais é a Câmara Municipal de S. João da Madeira.
3. Para mais informações sobre as práticas de privacidade, consulte o nosso site em www.cm-sjm.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para rgpd@cm-sjm.pt.

São João da Madeira, _____ de ____________________ de ________
_________________________________________________________________________
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Pedido de Licenciamento de Publicidade e Ocupação da Via Pública
Elementos anexos ao requerimento

Nota: os elementos instrutórios, em formato digital, deverão ter a designação indicada dentro do identificador [ ]
(Ex.) GR_009.doc ; deverá corresponder à Autorização do condomínio a enviar/entregar

(assinale os elementos apresentados com o requerimento)

[GR_010] - Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão
[GR_017] – Comprovativo número de contribuinte (NIF)
[GR_005] - Memória Descritiva e Justificativa
[GR_006] - Fotografias ou Desenhos da Pretensão
[GR_007] - Esquema ou planta elucidativa da pretensão
[GR_009] - Autorização do condomínio
[GR_015] - Autorização do proprietário, quando não seja o requerente
[GR_016] - Identificação e descrição das inscrições publicitárias, indicando as faces a utilizar para o efeito e respetivas dimensões
[OP_134] - Planta topográfica à escala 1:5.000 e 1:1.000, obtida nos serviços municipais ou através do seguinte endereço:
http://213.58.193.186/webepl/
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