
Câmara Municipal de Portalegre
NIF 501 143 718

LICENÇA DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
(Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade, do Município de Portalegre)

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Portalegre

Identificação do titular de exploração do estabelecimento/atividade (Preencher com letra maiúscula)

Nome _

Número de Identificação Civil _

Pessoa Singular Pessoa Coletiva, NIF/NIPC __________________________

Na qualidade de1 _

Código de consulta da cert. permanente do reg. comercial2 ______ _______

Designação da Entidade Exploradora: ___________________________________________________

Sede da Entidade Exploradora: ________________________________________________________

Data de início de atividade Código Repartição Finanças ________ _

CAE _____________ ramo de atividade _____________

______________________________________________________________________________

Firma/Denominação Social _

Freguesia de ______________________ Código Postal ________-______  _____________________

Concelho Distrito

Morada __ n.º , (andar)

Telefone _____________________ Telemóvel __________________

E-Mail ___________________________________________________________________________.

Caraterização da Atividade Económica

Nome/Insígnia do Estabelecimento _____________________________________________________

Freguesia de ______________________ Código Postal ________-______ ______________________

Concelho _____ Distrito

Morada __ n.º , (andar)

Ramo de atividade _

Requer a V. Exa.:

Licença Renovação da Licença Mudança de titularidade

1 Indicar a qualidade em que efetua o pedido: o próprio, sócio-gerente, gerente, administrador, procurador (outras
designações não identificadas, descrever)
2 Aplicável a empresas, para verificação online dos representantes com legitimidade para efetuar o pedido.

Reg. n.º ___________________

Data ______/______/_________

Funcionário _________________

Despacho:

DAGF – Serviço de Administração Geral -, Rua Guilherme Gomes Fernandes n.º 28, Apartado 47 | 7301 – 901 Portalegre Linha 
Atendimento: 245 307 428 | Telefone: 245 307 400/401 | Fax: 245 307 470 (Expediente)
E-mail: servico.atendimento@cm-portalegre.pt                               1

Tem ocupação do espaço público:

Sim, área a ocupar em _____________ m2 ou metro linear

Não

Indique o local(ais) a ocupar: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________



Câmara Municipal de Portalegre
NIF 501 143 718

Afixar publicidade em edifício

Telhado, cobertura ou terraço __________________________________________________

Fachada Fachada lateral ____________________________________________________

Tipo de dispositivo:

Luminoso Não luminoso Vídeo/electrónico/digital

Outro ____________________________________________________________________

Mensagem a publicitar

Difundir publicidade sonora:

por meio de altifalante outra aparelhagem de som ou vídeo

em viatura (indicar percurso a realizar) _______________________________________________

fixa (indicar local de colocação) _____________________________________________________

Realizar uma campanha publicitária de rua através de:

distribuição de panfletos (indicar a quantidade) ________________________________________

distribuição de produtos (indicar tipo de produtos) ____________________________________

cartazes (indicar a quantidade) __________________________________________________

outras acções (especificar) ______________________________________________________

DAGF – Serviço de Administração Geral -, Rua Guilherme Gomes Fernandes n.º 28, Apartado 47 | 7301 – 901 Portalegre            2
 Linha Atendimento: 245 307 428 | Telefone: 245 307 400/401 | Fax: 245 307 470 (Expediente)E-mail: 
servico.atendimento@cm-portalegre.pt

*Indicar o n.º de unidades_____________________________________________________

Tipo de Suporte de Publicidade

Painel Toldo Pendão *

Bandeira *                    Bandeirola *           Bandeirinha *

Chapa            Tabuleta                                 Placa 

Expositor Anúncio Electrónico Sanefa

Guarda-Vento Vitrina Faixa ou Fita

Mupi Coluna Moldura

Cartaz * Lona * Vinil

Balão Aéreo Cavalete Letras soltas ou símbolos

Outro (especificar) _____________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

Freguesia ____________________________ Código Postal _______-______ ___________________

Estabelecimento/Atividade a publicitar __________________________________________________

Período de ocupação:

Preencher em caso de Renovação ou Mudança de Titularidade de Publicidade e Ocupação de Espaço

Público (de acordo com o n.º 1 do art.º 5º e art.º 15.º do Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público

e Publicidade, do Município de Portalegre)

Declaro, que a ocupação do espaço público, seu espaço aéreo ou subsolo público é exatamente o

mesmo que foi concedido na licença n.º ___________________________ de _____/_____/______ e

que nenhum dos fatos anteriormente licenciados, sofreram alterações.

Portalegre, ________ de ____________________ de _________

Pede deferimento,

O Requerente

____________________________________________

Bilhete de Identidade Cartão do Cidadão N.º __________________

Conferi os dados do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão.

O funcionário, _______________, em _____/_____/_______

Pago pela Guia de receita nº ______________, emitida em _____/_____/_______

Notas:

O pedido de licenciamento deverá ser solicitado com a antecedência mínima de 30 dias,

em relação à data pretendida para início da ocupação.

Indicar o local exato onde pretende efetuar a ocupação:

Definitivo Data Inicio ___/___/____              Sazonal ___/___/____ a ___/___/_____

DAGF – Serviço de Administração Geral -, Rua Guilherme Gomes Fernandes n.º 28, Apartado 47 | 7301 – 901 Portalegre          3   
Linha  Atendimento: 245 307 428 | Telefone: 245 307 400/401 | Fax: 245 307 470 (Expediente)E-mail: 
servico.atendimento@cm-portalegre.pt
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Para o efeito, junta os seguintes elementos, conforme o objecto do pedido:

(n.º 3 do art.º 11.º do Regulamento Municipal Ocupação do Espaço Público e Publicidade, do Município de

Portalegre)

Planta de localização;

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

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

informações que sejam necessárias ao processo de licenciamento.

Desenhos elucidativos, com a indicação da forma, dimensão e materiais;

Cópia do alvará de licença de utilização;

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;

Documento comprovativo da legitimidade para a prática do ato.

Licenciamento cumulativo

O licenciamento de meios de suporte para afixação de mensagens publicitárias e que por si exijam

licenciamento ou autorização para obras de construção civil deve ser requerido cumulativamente, nos

termos da legislação aplicável.

Os restantes meios de suporte ficam sujeitos ao pagamento de taxa cumulativa, sempre que exista

outra efectiva utilização do domínio público.

DAGF – Serviço de Administração Geral -, Rua Guilherme Gomes Fernandes n.º 28, Apartado 47 | 7301 – 901 Portalegre    4 
Linha Atendimento: 245 307 428 | Telefone: 245 307 400/401 | Fax: 245 307 470 (Expediente)E-mail: 
servico.atendimento@cm-portalegre.pt
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