Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal da Marinha Grande

OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO
Nº Interno

Data Registo

Nº Processo

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

Localidade
NIF
Tipo Entid.

BI/CC
-

C.Comercial

Telefone

Telemóvel

Fax

E-Mail

Qualidade
Requerente

Proprietário
Usufrutuário
Locatário
Superficiário
Outra

Outra
REPRESENTANTE
Nome
NIF
Na qualidade

BI/CC
Mandatário
Sócio Gerente
Administrador
Outra

Outra

PEDIDO
Vem requerer a V Ex.ª, nos termos do artigo 2º alínea b) do Regulamento de Publicidade e Ocupação de Espaço
Público Urbano (RPOEP) a ocupação de espaço público ou mobiliário urbano:
Antenas, fios ou cabos que atravessem a via pública
Guindastes ou semelhantes
Alpendres, Toldos e similares
Esplanadas
Quiosques, bancas e similares
Roulottes, bares e semelhantes
Eventos promocionais
Recintos itenerantes
Recintos improvisados
Outros
Outro
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Morada
Freguesia

MARINHA GRANDE
VIEIRA DE LEIRIA
MOITA

Código Postal

No caso de ocupação com esplanada
Fixa
Fechada
Aberta e sem estrutura
Aberta com guarda-ventos
Fachada Edif.

X

metros

Dimensões
Comprimento

Largura

Periodo de Utilização
Inicio

Fim

Antecedentes
Lic. Utilização

Para a actividade de

Lic. Publici.

Registo de entrada nº

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
Fotografia do local-Fotografia com indicação exacta do local onde pretende instalar a publicidade, o
equipamento ou mobiliário urbano (artigo 8º nº3 alínea a) do RPOEP)
Planta de localização-Planta de localização devidamente assinalada a fornecer pela Câmara Municipal,
mediante o pagamento da respectiva taxa (artigo 8º nº3 alínea b) do RPOEP)
Memória descritiva-Memória descritiva que refira o meio ou suporte publicitário, o equipamento ou mobiliário
urbano, a natureza, as dimensões, a textura e cor dos materiais que o compõem (artigo 8º nº3 alínea c) do RPOEP)
Elementos gráficos à escala 1:50 ou superior-Elementos gráficos à escala 1:50 ou superior, que represente
correctamente tanto os elementos propostos como a sua integração no espaço envolvente (artigo 8º nº3 alínea d)
do RPOEP)
Autorização escrita de todos os condóminos-Autorização escrita de todos os condóminos, com a exibição dos
respectivos bilhetes de identidade ou cartão do cidadão, ou cópia da acta da assembleia geral dos condóminos,
no caso da afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em prédios urbanos em regime de propriedade
horizontal (artigo 9º nº1 alínea b) do RPOEP)
Documento comprovativo da qualidade do requerente-Documento comprovativo da qualidade de
proprietário/ locatário/titular de outro direito ( ex. Certidão da Conservatória do Registo Predial válida por um ano
desde a data da emissão, contrato de arrendamento, etc)
Outros elementos pertinentes-Documentos que considere importantes para a análise do pedido
Outros elementos pertinentes-Documentos que considere importantes para a análise do pedido
Cópia de Bilhete de IdentidadeCópia de Cartão de CidadãoCópia do Número de ContribuinteJustificação para os elementos não aplicáveis:

NOTA: A não fundamentação/fundamentação inadequada para os elementos não aplicáveis implica a
suspensão do processo.
FORMA DE ENTREGA
Presencial
Online
Via Postal
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PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

O FUNCIONÁRIO
Assinatura

Data
(ALMERINDA VIDAL FERREIRA )
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