Município de Baião
Câmara Municipal
REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE:
EM EDIFÍCIOS
AUTÓNOMA
AÉREA
SONORA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE RUA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Baião
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome _______________________________________________________________________
Contribuinte Nº ,|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, portador do B.I. Nº |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
datado de ___/___/___, emitido pelo A. I. de ________________ com morada/sede em _____
____________________, Freguesia de ________________________, Concelho de ________
______________________, Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| ____________________,
Telf. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, na qualidade de __________________________________,
____________________________________________________________________________
PRETENSÃO
requer a V. Exa. a necessária licença, pelo prazo de __________, tendo em vista a publicitação
do estabelecimento comercial (nome do estabelecimento)_____ __________________, sito na
(Rua,Local) __________________________, Freguesia de __________________________ .
*************************************************************************************************************
Suporte luminoso

Suporte não luminoso

Afixar publicidade em edifício em:
telhado, cobertura ou terraço;
Piso Térreo;
Outro.

Fachada;

Empena ou fachada lateral cega;

Nota: Assinalar o número de suportes a licenciar:
Tabuleta;
autocolante;

Chapa;
Toldo.

Placa;

Painel;

Mupi;

Anúncios luminosos;

Cartaz ou

*************************************************************************************************************
Afixar publicidade autónoma em:
Painel Electrónico;
Referência do suporte (inscrita no mesmo)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

- Domínio Público;
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Anúncio;

-Propriedade privada

Município de Baião
Câmara Municipal
(localidade)___________________________,(Freguesia)_____________________________.
Tipo de dispositivo:
Luminoso;

Iluminado

Não luminoso ou iluminado Vídeo/electrónico/digital

*************************************************************************************************************
Publicidade aérea através de:
- Publicidade em transportes aéreos (veículo aéreo que possa desempenhar uma actividade
publicitária – aviões, helicópteros, zepelins, balões, para-pentes, pára-quedas e outros);
- Dispositivos publicitários

aéreos cativos (refere-se maioritariamente

aos dispositivos

publicitários insufláveis, sem contacto com o solo, mas a ele espiados);.
*************************************************************************************************************
Difundir publicidade sonora em:
- Em viatura (indicar percurso a realizar)

– Fixa (indicar local de colocação)

____________________________________________________________________________
*************************************************************************************************************
Realizar uma campanha publicitária de rua através de:
- Distribuição de panfletos

– Outras acções promocionais de natureza comercial

sendo o seguinte o teor da publicidade (descrever meio ou acção de promoção ou j untar
exemplar do panfleto)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
************************************************************************************************************
Pede deferimento,
O Requerente,

Aos ___/___/___

Ass. ________________________________________

Conferi os documentos: (assinatura legível):
___________________________________________________________________
Categoria: ___________________________________________________________
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Município de Baião
Câmara Municipal
LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE
ELEMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO
Cópia do Bilhete de Identidade;
Cópia do cartão de contribuinte;
Memória descritiva pormenorizada, mas não exaustiva, indicando, obrigatoriamente, os
materiais, forma e cores a utilizar e as dimensões da área a ocupar (quando aplicável);
Termo de Responsabilidade do Técnico Responsável ou documento similar (seguro, etc.,
quando aplicável);
Planta de Localização à escala 1/2000, assinalando o local a vermelho (aplica-se à
publicidade aérea no caso dos dispositivos publicitários aéreos cativos);
Documento comprovativo da legitimidade do requerente como proprietário, co-proprietário,
possuidor, locatário ou titular de outros direitos sobre o bem onde se pretende; instalar o
dispositivo (autorização escrita do titular do direito, no caso do requerente não estar na
situação descrita anteriormente);
Fotomontagem ou fotografia a cores, aposta em folha A4 indicando o local previsto para a
instalação, afixação ou inscrição.
Para Publicidade em edifícios e Publicidade autónoma:
Autorização de pelo menos 2/3 do condomínio;
Alçado com indicação das dimensões do letreiro, da distância da base do letreiro ao passeio
e da largura do passeio e forma de afixação (quando aplicável);
Para Publicidade aérea:
Desenho do meio ou suporte, com indicação da forma e dimensões da mensagem;
Contrato válido de seguro de responsabilidade civil;
Para Campanha publicitária na rua:
Maquete do panfleto ou produto, quando for o caso;
Desenho do equipamento de apoio, com indicação da forma, dimensões e balanço de
afixação, quando for o caso;
Notas:
No caso de pessoas colectivas deve ser apresentado documento onde se verifique a
legitimidade de quem tem poderes para assinar;
Na qualidade de locatário, deve apresentar declaração do proprietário autorizando a
colocação do letreiro e fotocópia do BI do proprietário;
Na qualidade de proprietário deve apresentar prova de posse;
Na qualidade de mandatário, deve juntar procuração;
Direito à Informação
• A resposta aos dados integrantes no formulário são obrigatórias sob pena de indeferimento
do pedido.
• Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo requerente até despacho por
parte do decisor político. Após esse momento qualquer alteração implica apresentação de novo
pedido.
Base legal:
• Lei 97/88 de 17 de Agosto.
• Decreto Lei 105/98 de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 166/99 de
13 de Maio e pela Lei 23/2000 de 23 de Agosto;
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Município de Baião
Câmara Municipal

LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE

RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO
REGº SM _________________________________________________________________
ASSUNTO: PUBLICIDADE EM: EDIFÍCIO / AUTÓNOMA / AÉREA / SONORA /
CAMPANHA PUBLICITÁRIA NA RUA (riscar o que não interessa)
Assinatura do funcionário:
_________________________________________________________________________
Categoria: ________________________________________________________________
Data: ___/___/___
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