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Mod. 315/1 CMVCT 

 
 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 
Nome                                                                                                  , Contribuinte Fiscal nº                                                , 

residente no Lugar/Rua                                                          , da freguesia de                                                               , 

Código Postal                        , Localidade                                                                                                        , com o 

telefone                                  , telemóvel                                        , E-mail                                                                            , 

titular B.I. / Cartão Cidadão  nº.                                    , emitido em / data de validade          de                            de           . 

 

PRETENSÃO 

 
Com o código da Certidão Comercial Permanente ______________________________________ e Licença de 

Utilização n.º ______________, solicito se digne autorizar a colocação de painel(s) publicitário(s) em 

__________________________________________________________. 

 

DATA E ASSINATURA 

 

Pede deferimento, Viana do Castelo, ________________________, O Requerente, 
 
 

_________________________________________________ 

 

ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO 

Assinalar no quadrado em branco os elementos apresentados com o requerimento. 

      
Memória descritiva contendo a descrição clara do meio ou suporte a utilizar, bem como a textura e cor dos materiais 
que o compõem, sua implantação e afastamentos e respetivas medidas 
Duas fotografias, a cores com o formato mínimo de 10x15cm, que esclareçam convenientemente o local onde 
pretende instalar a publicidade e sua envolvente mais ou menos direta 

      Planta de Localização à Escala 1:5000 com indicação precisa do local a licenciar 
      Elementos desenhados (plantas, cortes e alçados) à escala de, pelo menos 1:50, com indicação clara do meio ou 

suporte da publicidade a licenciar 
Se o local da instalação for propriedade de terceiros: Declaração do proprietário e cópia do Bilhete de Identidade       

      Fotocópia do Cartão de Contribuinte 
      Fotocópia do Bilhete de Identidade 
      Fotocópia do Cartão de Cidadão       
       Seguro de Responsabilidade Civil, com cobertura de danos físicos e materiais a terceiros (a apresentar aquando da 

emissão do Alvará Publicitário). 

Obs.: O local onde pretende colocar o painel tem que ser devidamente identificado. O processo tem de ser instruído em 

duplicado. 

  

Pedido de Licenciamento de Painéis Publicitários 



 

 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

Eu ___________________________________________________, portador do Bilhete 

de Identidade n.º ___________________, emitido em _____ / _____ /______, 

residente na Rua __________________________________, Código Postal ______ - 

____, __________________ Freguesia de _____________________________, 

declaro que autorizo a colocação de um painel publicitário na minha propriedade, no 

lugar de _____________________________________, deste Concelho. 

 

 

Viana do Castelo, ______ de ____________________ de _________ 

 

O Declarante, 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

Anexo: 

Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão 
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