REGISTO DE ENTRADA
N.º _______

Proc. ______________

Em _____/_____/20_____
PUBLICIDADE E
OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA COMERCIAL

O(A) Func. ______________________

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal
REQUERENTE
Nome/Firma _________________________________________________________________,
fiscal;

- pessoa coletiva n.º

- contribuinte

, residente/com sede _________________

__________________________________________________________, em ____________________________,
código postal

-

na qualidade de

________________________________, telefone _______________,

- proprietário;

- comproprietário;

- usufrutuário;

- ____________________; do

prédio sito _________________________________________________________________________________,
em ___________________________________, Freguesia de _________________________, neste Concelho.
OBJETO DO PEDIDO
O(A) Requerente acima identificado(a) vem requerer a V.Ex.ª o que a seguir se assinala com x:
1-

Licença, pelo período de _________________, para a colocação do seguinte instrumento publicitário:

Tipo de anúncio (1): __________________________________________________________________________.
Localização: _______________________________________________________________________________.
Dizeres (2): _________________________________________________________________________________.
Dimensões: _______________________________.
2 -

Altura do solo: _______________________________.

Licença para proceder à execução das obras de

permanente, de

(3)

__________________,

- no subsolo;

- instalação;
- por cima d__

(4)

- manutenção, a título
________________________

__________________________________, junto ao n.º ______ de polícia, destinado a (5) __________________
__________________________________, com as dimensões de ____________________________________,
ficando à
3-

- profundidade;

- altura de _________m.

Licença para ocupar a via pública pelo período de _________________, com

(6)

__________________

________________________________________________, destinado a _______________________________
________________________, n__ (4) ____________________________________________________________,
frente ao n.º ______ de polícia, com as dimensões de ____________________________________.
Relativamente ao seu pedido, esclarece ainda que ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
Para o efeito, juntam-se os seguintes elementos:
- Planta de localização;
da certidão de teor;

- Desenho e memória descritiva;

- Cópia da caderneta predial;

- Cópia

- Outros: ______________________________________________________________.

(1) – Por exemplo, placa, tabuleta, letreiro, anúncio luminoso, etc.
(2) – Mencionar todos os dizeres. / (3) – Tubo, conduta, etc. / (4) – Indicar localização.
(5) – Sendo cano ou tubo de condução de líquidos ou sólidos, dizer o que transporta e de (…) para (…), na extensão de (…) metros.
(6) – Tantas mesas e cadeiras, máquinas de gelados, máquinas de diversão, artigos de (…), expositor de (…).
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ASSINATURA
Pede deferimento,
_____ de ______________________ de 20_____

O(A) Requerente
____________________________________

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. n.º _______________, de ____/____/____. O(A) Func. _______________

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS
As taxas devidas pela apreciação do pedido, conforme código 1.13 do Regulamento Geral de Taxas
Municipais, foram pagas por fatura n.º __________, de ____/____/20____.

O(A) Func. ______________
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