MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Registo N.º:
Data:
Registado por:

Departamento de Administração Geral e Finanças

Presidente da
Câmara Municipal da Figueira da Foz

SGD

PEDIDO DE PUBLICIDADE SONORA / MÓVEL / AÉREA

Identificação do requerente
Nome
N.º Identificação Civil
Na qualidade de

Tipo de documento

Próprio

Representante

BI/CC

Passaporte

Sócio-gerente / gerente / administrador / diretor

Preencher se for o representante Código de consulta da procuração online

Identificação do titular
Tipo de Pessoa

Pessoa singular (empresário em nome individual)

Pessoa coletiva

Nome/Firma ou denominação social
NIF / NIPC

Código de consulta da certidão permanente do registo comercial

Morada
Freguesia

Código Postal

Telefone

-

Telemóvel

Fax

E-mail
Objecto do pedido
Em conformidade com o estipulado nos Regulamentos em vigor, vem requerer a licença para a
afixação/inscrição/divulgação/difusão de publicidade, conforme documentos anexos:

Suporte Publicitário:

Detalhes:

Publicidade sonora (1)
diária
semanal
Publicidade móvel (2)

Descrição do Produto ou serviço a publicitar:

Unidades Móveis Publicitárias
Transporte particulares - alusivos a outras empresas
Transportes públicos

Local::
Horário:

Publicidade aérea (3)

Veículo:
Período de utilização pretendido:

Início a 

Fim a 

Observações

Figueira da Foz, ____ de __________________ de _________
_____________________________________________________
(assinatura do requerente)

A PRENCHER PELOS SERVIÇOS
Conferi a assinatura pelo CC/BI n.º

válido até

Apreciação paga pela Guia n.º:

No valor de €

Câmara Municipal da Figueira da Foz
Av.ª Saraiva de Carvalho | Apartado 197 EC Bairro da Estação
3084-501 Figueira da Foz
Tel. 233 403 300 | Fax 233 403 310
municipe@cm-figfoz.pt | www.cm-figfoz.pt
NIF 501 305 580

/

/

. O funcionário
Data

/

/

CMFF_DAGF_SOTL 04/2014v01

ANEXOS

O requerente deverá apresentar o Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou documento equivalente;
Caso se trate de pessoa colectiva – deverá indicar o código de consulta da certidão permanente de registo comercial;
Memória descritiva da publicidade bem como o respectivo suporte ou a ocupação pretendida;
Planta de localização à escala 1:1000, com o local devidamente assinalado a cor vermelha;
Fotografia do local.
(1) Para a publicidade sonora direta na via pública ou para a via pública: pedido de licença especial de ruído, a requerer em
simultâneo, sempre que a emissão ocorra aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 08 horas;
(2) Para a publicidade exibida em veículos particulares, de empresa e transportes públicos: Desenho do meio ou suporte, com
indicação da forma e dimensões da inscrição ou afixação; fotografia a cores do(s) veículo(s) com montagem do grafismo a colocar e
com a matrícula legível, aposta em folha A4; Fotocópia do registo de propriedade e do livrete do veículo ou Documento Único
Automóvel; declaração do proprietário do veículo, quando não seja o apresentante, autorizando a colocação de publicidade;
comprovativo do pagamento do Imposto Único de Circulação;
Para a publicidade exibida em unidades moveis publicitárias e reboques: Desenho do meio ou suporte aplicado na unidade móvel
publicitaria ou no reboque, com indicação da forma e dimensões da inscrição ou afixação, fotografia a cores do(s) mesmo(s) com
montagem do grafismo a colocar e com a matrícula do veículo que reboca legível, aposta em folha A4; esquema com o percurso da
unidade móvel ou reboque publicitário; quando for acompanhado de publicidade sonora, pedido da licença especial de ruído; cópia do
contrato do seguro de responsabilidade civil.
Caso se trate de publicidade em veículos pesados ou atrelados/reboques que ultrapassem as medidas normais previstas na legislação, é
necessário, para além dos elementos referidos nesta alínea, cópia da autorização especial de trânsito;
(3) Para publicidade exibida em transportes aéreos e não cativos: Plano de vôo da aeronave e declaração, sob compromisso de
honra, de que a ação publicitária não contende com zonas sujeitas a servidões militares ou aeronáuticas;
Para a publicidade exibida em dispositivos aéreos cativos: Declaração, sob compromisso de honra, de que a ação publicitária não
contende com zonas sujeitas a servidões militares ou aeronáuticas, autorização prévia e expressa dos titulares de direitos ou com
jurisdição sobre os espaços onde se pretende a sua instalação;
Outros documentos que o requerente considere adequados para complementar os anteriores e esclarecer a sua pretensão.
Notas:
- No caso de lonas, telas, mupis, painéis, anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e semelhantes, publicidade móvel e aérea, a
validade da licença fica condicionada à entrega de cópia do contrato de seguro de responsabilidade civil, sendo o titular da licença
responsável por todos os danos resultantes da instalação e pela manutenção destes suportes e dispositivos publicitários.
- A formulação do pedido deve, preferencialmente, ser feita em suporte digital.
DECLARAÇÕES

Autorizo que as notificações referentes a este pedido sejam efetuadas por Via Eletrónica para o endereço

_________________________________@_______________________
Declara ter conhecimento dos deveres inerentes ao licenciamento pretendido;
Mais declara sob compromisso de honra não ser devedor à Câmara Municipal da Figueira da Foz, de qualquer valor relacionado
com ocupação de espaço público e/ou publicidade;
O Declarante: _______________________________________________________________________________________

Informações

Câmara Municipal da Figueira da Foz
Av.ª Saraiva de Carvalho | Apartado 197 EC Bairro da Estação
3084-501 Figueira da Foz
Tel. 233 403 300 | Fax 233 403 310
municipe@cm-figfoz.pt | www.cm-figfoz.pt
NIF 501 305 580
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