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_____________________________________________________________, n.º de identificação fiscal 

____________________, domicilio/ sede em _____________________________________________, 

freguesia de ________________________________, concelho de ____________________________, 

código postal _______ - ______  ____________________________, telefone ___________________, 

e-mail _______________________________________ na qualidade de 1 ______________________, 

vem requerer, de acordo com o art.º 12º do Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Publico e 

Publicidade do Município de Gavião licença para colocação de publicidade a seguir discriminada: 

 

Tipo de suporte publicitário 2: __________________________________________________________; 

Local da colocação 3: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

Período pretendido para a concessão de licença 4 __________________________________________; 

Data prevista de início da colocação/ instalação do suporte publicitário _________________________; 

Área de ocupação de espaço público em ________m²; 

Dimensões do suporte publicitário: Comprimento _______m, Largura _______m, Altura _______m; 

 

Junta ao pedido de licença os seguintes elementos: 

 

o Planta de localização, fornecida pela Câmara Municipal, com identificação do local previsto; 

o Planta de situação ou fotografia a cores indicando o local previsto; 

o Memória descritiva indicativa dos materiais, cores, configuração e legendas a utilizar, e outras 

informações que sejam necessárias ao processo de licenciamento; 

                                                 
1 Proprietário, arrendatário, usufrutuário, ou outra situação a indicar. 
2 Bandeirolas, faixas, pendões, dísticos colantes e outros semelhantes, letras soltas ou símbolos, cartazes, tabuletas, chapas, placas ou 
semelhantes, painéis mupis e semelhantes, anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e semelhantes, anúncios sonoros de aparelhos de rádio, 

televisão, altifalantes ou outros, unidades móveis publicitárias e blimps, balões, insufláveis e congéneres. 
3 Quando se trate de um estabelecimento particular deverá indicar a designação do estabelecimento, morada completa e número do Alvará de 

Autorização de Utilização. 
4 Indicar número de dias, semanas, meses ou anos. 

 
LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE 

 
Ex.mº Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Gavião 
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o Desenhos elucidativos, com a indicação da forma, dimensão, cores e materiais; 

o Autorização do proprietário, usufrutuário, locatário ou titular de outros direitos, sempre que o 

meio de ocupação seja instalado em propriedade alheia, ou com regime de propriedade 

horizontal; 

o Documento comprovativo da legitimidade para a prática do ato. 

o Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito sobre o imóvel que lhe 

confira a faculdade de realização das obras isentas ou da atribuição dos poderes necessários 

para agir em sua representação; 

 

o Outros ( ____________________________________________________________________ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pede deferimento, 
 

 
 

Gavião, _______ de __________________ de 20___ 
 

 

O Requerente 
 

     
 ______________________________________ 
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