PAINÉIS PUBLICITÁRIOS - PUBLICIDADE

REGISTO DE ENTRADA
N.º:

DESPACHO

________________________

Data:

____ / ____ / ____
Data:

O Funcionário:

________________

____ / ____ / ____

O Presidente da Câmara:___________

MUNICÍPIO DA MURTOSA
CÂMARA MUNICIPAL
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Murtosa
Nome / Designação:
B.I. n.º ___________ Emitido em ___ / ___ / ___ Arq. de Identificação de ___________ Contribuinte Fiscal n.º ____________
Telefone:
Fax:
Correio Electrónico:
Domicílio / Sede:
Localidade:
Freguesia:
Código Postal:
/
Concelho:
Na qualidade de: Proprietário ; Usufrutuário ; Locatário ; Mandatário ; Superficiário ; Outro:
Representada por:
_______________________________________________________________________________________________________
B.I. n.º ___________ Emitido em ___ / ___ / ___ Arq. de Identificação de ___________ Contribuinte Fiscal n.º ____________
Requer, nos termos legais:
Licença para colocação de ____ (qtd.) painéis publicitários em terreno particular / via pública, sito na Rua / Lugar
_____________________________________________________________________________________________________
Os painéis publicitários terão as dimensões de ______ m de comprimento, ______ m de altura, executados em _____________
_____________________________________ , nas cores _________________________________________ , e serão do tipo:
estático , rotativo , electrónico. A largura do passeio no local é de ______ m.

Licença para *________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
* outro tipo de publicidade, não observada neste formulário.

Para os efeitos, anexa os seguintes elementos:
Bilhete de Identidade
Número de Identificação Fiscal
Memória Descritiva em duplicado.
Planta topográfica em duplicado, à escala 1/2.000, com localização rigorosa do edifício ou local.
Desenho pormenorizado ou fotografia com indicação das dimensões do objecto a licenciar.
Confronta / Não confronta
Autorização condomínio/Senhorio (quando aplicável)
com a Estrada Nacional
Licença de utilização do estabelecimento

Guia de Recebimento n.º_______

Pede deferimento,
Murtosa, ___ de ___________ de _______

Emitida em ____ / ____ / ____
O Requerente,
Conferi: _________________________
(O Funcionário da CMM)

_____________________

Req. Ppub.

corte transversal do arruamento, com a indicação do objecto a licenciar, cotado relativamente ao eixo do arruamento e ao
passeio ou berma (em duplicado).

