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Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal da Maia 
LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E OU OCUPAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 
 
REQUERENTE 
  Nome/Designação  
  Domicílio/Sede  
  Freguesia /União  Código Postal  -  Concelho  
  NIF  N.º de ID Civil  Válido até  -  -  
  Código da Certidão Comercial Permanente  
  Telefone  Telemóvel  Fax  
  E-mail  
 
REPRESENTANTE 
  Na qualidade de:  Administrador       Procurador       Mandatário  Sócio-Gerente       Outro    
  Nome  
  Domicílio  
  Freguesia /União  Código Postal  -  Concelho  
  NIF  N.º ID Civil  Válido até   -  -  
  Telefone  Telemóvel  Fax  
  E-mail   
 
MEIOS DE NOTIFICAÇÃO 

 Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço eletrónico: 

 E-mail  
 
PEDIDO 
Ao abrigo do disposto no Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação do Espaço Público, vem requerer a V. Exa. a licença para 
afixação de um dos seguintes suportes publicitários: 

  Vitrinas    Anúncio Iluminado   Expositores   Toldos e Respetivas Sanefas 

  Faixa / Fita   Anúncio Luminoso    Lona / Tela   Esplanada Aberta 

  Cartaz   Pendão   Guarda-Vento   Arcas e Máquinas de Gelados 

  Placa   Moldura    Outros 
 
LOCAL DE COLOCAÇÃO DO SUPORTE PUBLICITÁRIO E OU OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: 
 
  Fachada   Montra   Empena 

  Tapume   Vedação   Outro 
 
 Local      N.º   
  Freguesia /União  Código Postal  -  
 
 Largura do(s) passeio(s) no(s) local(ais)  Metros:  Metros:  
 
 Período de utilização do suporte publicitário e ou ocupação do espaço público 
 
             dias             semanas              meses   anual 
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DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

No presente pedido são apresentados para o processo os seguintes elementos abaixo identificados:  

 1. Documento comprovativo da qualidade de proprietário / locatário / titular de outro direito que confere a faculdade de apresentação 
do pedido sobre o bem afeto ao domínio privado, no qual se pretende afixar ou inscrever a mensagem publicitária (ex. fotocópia da 
escritura, fotocópia do contrato de arrendamento); 

 2. Memória descritiva explicitando: 

  Meio de suporte, 
  Textura e cor dos materiais a utilizar, 
  Outras informações que se reputem necessárias à instrução do processo de licenciamento; 

 3. Planta de localização: 

 
 Colocação em terrenos particulares de painéis publicitários - apresenta extrato das plantas de ordenamento e de condicionantes 

do Plano Diretor Municipal, com indicação do local previsto para a implantação do suporte publicitário, 

 
 Planta de localização à escala 1:2000 (fornecida pelos serviços camarários) com a identificação do local previsto para a instalação 

do reclamo ou da publicidade (planta simples nos outros casos); 

 4. Descrição gráfica do meio de suporte explicitando: 

 
 Plantas, cortes e alçados não inferiores à escala 1/50 e 1/100 (ou outra escala mais adequada quando se tratem de suportes 

publicitários de grandes dimensões, 

  Representação do elemento a licenciar no local de afixação pretendido, 

  Forma, dimensões e balanço (caso o suporte possua balanço); 

 5. Fotomontagem sobre fotografia a cores, esclarecedora da instalação do suporte publicitário no local pretendido, apresentada em 
suporte de papel formato A4; 

 6. Para os casos não previstos na alínea anterior, o requerente anexa autorização escrita do proprietário (ou representante, 
designadamente da Assembleia de Condóminos, para a colocação de publicidade nas partes comuns de edifício em regime de 
propriedade horizontal); 

 7. Termo de responsabilidade. – (Quando o suporte publicitário no seu conjunto ultrapasse os 4 metros acima do solo é obrigatório 
anexar ao requerimento inicial, termo de responsabilidade assinado por técnico legalmente habilitado, acompanhado de documento 
comprovativo da inscrição em Associação Pública de natureza profissional, e respetivo comprovativo de contrato de seguro de 
responsabilidade civil, responsabilizando-se pela colocação do suporte publicitário e em alguns casos deve de estar devidamente 
fundamentado); 

 8. Estudo de estabilidade do anúncio pretendido dado a instalação ter lugar na cobertura de um edifício; 

 9. Elementos apresentados por iniciativa do requerente: 

    

    

    
 
OBSERVAÇÕES 
 Os modelos de requerimentos podem ser consultados em cm-maia.pt (Institucional – Balcão Virtual). Para qualquer esclarecimento 
poderá, ainda, contactar o Serviço de Atendimento Telefónico através do seguinte número: 229 408 600. 
 
TOMEI CONHECIMENTO  

 
a. O Município da Maia utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, instrução dos seus processos, prestar 

informação sobre assuntos da autarquia e para fins estatísticos.  
Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município da Maia, consulte o nosso site ou envie um e-mail para 
responsavel.dados@cm-maia.pt. 
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b. De acordo com o entendimento da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos os documentos apresentados no âmbito do 
presente processo são documentos administrativos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso integral a todos 
aqueles que o solicitem. 

 
PEDE DEFERIMENTO 
 
 Assinatura  Data  -  -  

 

NOTAS 

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se encontram em condições de aceitação. 
 
 O Funcionário  Data  -  -  
 
Recebida a documentação, que não irá conduzir ao seguimento do processo por não se encontrar em conformidade, foi o requerente 
advertido desta ocorrência, que deverá ser colmatada no prazo legal de 90 dias, sob pena de arquivo do respetivo processo. 
 
 O Funcionário  Data  -  -  
 
 O Requerente  Data  -  -  

  

 


