Câmara Municipal de Viana do Castelo

EDITAL
JOAQ UIM L UÍS NOBRE PEREIRA, VEREADOR DO PLANEAMENTO E GESTÃO
URBANISTICA,

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MOBILIDADE

E COESAO

TERRITORIAL, NO USO DA COMPETÊ NCIA SUBDELEGADA, EM 23 O UT UBRO 201 7,
PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO.-----------------------Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 11 2º n. 1 Alínea d) do Código do
Procedimento Administrativo, torna público a todos os interessados e aos detentores de título de

direito de ocupação do espaço público com equipamentos e/ou de direito de afixação e
inscrição de publicidade, suj eitos a Mera Comunicação Prévia, Autorização a submeter no BdE,
e/ou a li cenciamento junto deste Município, no âmbito comercial, festivo, religioso, promocional,
comemorativo, turístico, cultural , desportivo ou outro, de que, face à entrada em vigor do
REGULAMENTO

M UNICIPAL

DE

OCU PAÇÃO

DO

ESPAÇO

P6 BLICO

E

PUBLICIDADE NO M UN IC IPIO DE VIANA DO CAST ELO, publicado no Diário da
República, 2ª série, nº 18, em 25 de Janeiro de 20 19, entrou em vigor no dia 28.01.20 19, cessam de
todas as ocupações do espaço público e publ icidades existentes até ao dia 30 de Abril de 2019.-----------Assim, caso mantenham interesse na ocupação do espaço público e/ou afixação da

publicidade, devem, os interessados, submeter mera comunicação prévia, autorização e/ou
pedido de licenciamento (consoante o caso), nas condições e requisitos das nonnas legais e
regulamentares vigentes, até ao termo do prazo acima mencionado.-------------------------------------------Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no SAM,
da Câmara Municipal de Viana do Castelo e no sítio da Internet da Câmara, em www.cm-vianacastelo.pt, e outros lugares públicos do estilo deste concelho. -----------------------------------------------------E eu,

~\A ·

, Chefe da Divisão F

anceira e Desenvolvimento

Económico da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o subscrevi.----------------------------------------------Paços do Concelho de Viana do Castçlo,.O VERE
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