Publicidade e ocupação de via pública
Ex.mo Sr.
Presidente da Câmara Municipal
de Pinhel

Nome (1)................................................................................................, estado civil
.........................., profissão ............................, contribuinte fiscal n.º ...........................,
com residência em (Rua, Av. etc...) (2).............................................................
....................................., n.º .........., ..........º andar, freguesia de .....................................,
concelho de .................................., Código Postal .......... – ....................., telefone n.º
..........................., telemóvel n. º ..........................., portador do Bilhete de Identidade n.º
.............................., emitido em ....../....../…..., pelo Arquivo de Identificação de
.................................., vem requerer a V. Ex.ª :
1- □Licença, pelo período de ……………………., para a colocação do seguinte
instrumento publicitário: tipo de anúncio:(3) ……………………...........................,
localizado (rua, Av. Etc) (4)……………………………,com o seguinte texto
……………….., em forma de (6) ………………………………, dimensões
……………………………, altura do solo…………….m.
2- □Licença para proceder à execução das obras de instalação e á manutenção a
título permanente de (7) …………………………………………………….., no □
subsolo; □ por cima da (rua, largo, etc) ……………………….., junto ao n.º
……de policia, destinado a (9) ………………………, com as dimensões de
…………..,
ficando
à
(10)
……………
de……….m.
……………………………………………………………………………….
3- □Licença para ocupar a via pública pelo período de …………………com (11)
…………………………,
destinado
a
………………………………………………n… (2) ……….., frente ao
n.º………de policia, com as dimensões de ……………, ficando à (10)
……………. de…….m.
Relativamente
ao
seu
pedido,
esclarece,
ainda
que
(12)...................................................………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Junta os seguintes documentos que assinala com
□ Planta de localização;
□ Desenho e memória descritiva;
□…………………

(1) Nome completo; (2) No largo, rua, etc. (3) Por exemplo, placa, tabuleta, letreiro.
Indicar se é luminoso. (4) Indicar com pormenor o prédio, incluindo o n.º de policia,
o arruamento, a localidade e se é afixado na parede do prédio e qual. (5) Mencionar
todos os dizeres. (6) Quadrado, rectangular, oval, circular, irregular, etc. (7) Tubo,
conduta, etc. (8) Rua, largo, etc. mencionando-se o nome. (9) Sendo cano ou tubo de
condução de líquidos ou sólidos, dizer o que transporta e de …para…na extensão
de… metros; (10) Profundidade ou altura, conforme os casos. (11) Tantas cadeiras,
mesas, máquinas de gelados, de diversão, balanças, caixas de fruta, artigos de…,
para mostruário de… expositor de… (12) Acrescentar aqui quaisquer elementos que
se tornem necessários para perfeito esclarecimento da pretensão.

Pede deferimento,
Pinhel, _____ de______________ de ________
O requerente,
______________________________
Conferi a assinatura pelo B.I. n.º ………………..de ……/…..../……..

O Func.º ____________________
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