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Pede deferimento, 
 
Ourique,______, de __________,de _______  
 

O Requerente, 

 

_____________________________________________ 

Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Ourique  
 
 

PUBLICIDADE – ANÙNCIOS 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
Nome:  
Profissão:  Estado Civil:  
Morada/Sede:  
Localidade:  Código Postal:  
Freguesia:  Concelho:  
B.I./Cartão Cidadão/Passaporte:  NIF:  
E-Mail:  N.º Telefone:  
 

2 OBJETO DO REQUERIMENTO 
Vem requerer a V. Ex.ª, que lhe seja concedida licença por _____ dias, para fixar na fachada(1): 
________________________________________ do seu (2) ________________________________ 

sito em _________________________________________________________________________ um 
instrumento publicitário, com os seguintes dizeres e características, definidas no  projeto desenho em 

anexo: Forma:  quadrada,  retangular,  circular  oval  triangular,  outra 

com a seguinte área _________ m2, e os seguintes dizeres:  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Vem requerer a V. Ex.ª, que  lhe  seja  concedida licença por _____ dias, para ocupação da via  

pública e/ou espaço aéreo com a área de : _______ m2, dimensões de ___________x___________, 

com (3): ____________________________________________________________________________ 
no seu(2): ________________________________________________________________, sito em:  
__________________________________________________________________________________ 
 
 

(1) Principal, lateral esquerda, lateral direita, posterior 
(2) Prédio, estabelecimento, armazém, etc. 
(3) Toldos, mesas, cadeiras, máquinas, etc. 

__________________________ 

__________________________ 

Data: ______/_______/2_______ 

O __________________ 

_______________________ 

 

Reg. n.º _____________ 

Processo N.º ______/2______ 

Data: ______/_______/2_______ 

O __________________ 

_______________________ 
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DOCUMENTOS A ENTREGAR 

Publicidade:   
  

1. Cartão de cidadão ou bilhete de identidade, passaporte e cartão de identificação fiscal;  

2. Fotocópia do alvará de licença ou autorização de utilização;  

3. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a 
faculdade de realização da operação;  

4. Desenho á escala com 1/100 ou 1/50 com a descrição dos formatos e medidas corretas;  

5. Fotografias a cores do alçado do prédio onde a publicidade vai ser afixada;  

6. Planta de localização com a indicação precisa do local.  

 

Ocupação de via pública e/ou espaço aéreo: 

1. Cartão de cidadão ou bilhete de identidade, passaporte e cartão de identificação fiscal;  

2. Fotocópia do alvará de licença ou autorização de utilização;  
3. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a 

faculdade de realização da operação;  

4. Fotografias do local;  

5. Planta de localização com a indicação precisa do local.  

 

 
 


