
Pedido de Colocação de Publicidade

Exmo. Sr. Presidente
Câmara Municipal de Valença

Identificação do Requerente

Nome/Designação 

Morada/Sede em , Código Postal 

Concelho de ,C:C.Nº,  válido 

 NIF , Telefone ,Telemóvel 

Email .

Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

Pedido

Vem requerer a V.Exª, na qualidade de  Proprietário   Arrendatário Outro

autorização para afixação de um dos seguintes suportes publicitários:

Anúncio eletrónico  Anúncio iluminado  Anúncio luminoso  Bandeirola

Cartaz   Chapa  Faixa/fita   Letras soltas/símbolos

Lona / tela   Painel  Pendão  Placa Sanefa        Tabuleta

Toldo   Vitrina  Outro

Local de colocação do suporte publicitário 

 Fachada  Montra   Empena  Vedação

Tapume  Muro  Parede  Via Pública

 Telhado/Cobertura/Terraço  Outro

Local: 

Freguesia: 

Largura do passeio no local  

Período de utilização do espaço público            Meses    Anual 

Data e Assinatura

Pede deferimento, 

O Requerente,

Assinatura
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Elementos Instrutórios 

(Assinalar os documentos apresentados com o requerimento)

Documento comprovativo da qualidade do proprietário/arrendatário/titular de outro direito que confira 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). 

Fotocópia da autorização do condomínio ou proprietário – quando a instalação do meio de suporte  se verifique 
numa zona comum ao edifício.

Memória descritiva explicitando:Meio de suporte; textura e cor dos materiais a utilizar.

Planta de localização, à escala 1/1000, com indicação da área a ser ocupada

Descrição gráfica do meio de suporte explicitando:Plantas, cortes e alçados não inferiores à escala 1/50 (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).

Fotomontagem ou fotografias a cores, formato mínimo 150 x 100mm, não inferior a duas, apostas em folhas A4, 
indicando o local previsto para a colocação

Termo de responsabilidade do técnico do projeto – caso se trate de estruturas de grande dimensão ou  de anúncios
colocados, por exemplo, no topo de edifícios.

Outros elementos que o requerente pretenda apresentar (indicar)

OBSERVAÇÕES

Para efeitos do presente requerimento, entende-se por:

 Anúncio: suporte, com mensagem publicitária em uma ou ambas as faces, com ou sem iluminação.

 Anúncio eletrónico: sistema computorizado de emissão de mensagens e imagens, com possibilidade de
ligação a circuitos de TV e vídeo e similares; 

 Anúncio iluminado: suporte publicitário sobre o qual se faça incidir intencionalmente uma fonte de luz; 

 Anúncio luminoso: suporte publicitário que emita luz própria;  

 Bandeirola: suporte publicitário rígido, fixo a um poste ou equipamento semelhante, que apresente como forma
característica, a figura de um quadrado ou retângulo.

 Cartaz: suporte de mensagem publicitária inscrita em papel.

 Chapa: suporte não luminoso aplicado ou pintado em 

 Faixa/fita: suporte de mensagem publicitária, inscrita em tela e destacada da fachada do edifício.

 Letras  soltas  ou  símbolos:  mensagem  publicitária  não  luminosa,  diretamente  aplicada  nas  fachadas dos
edifícios, nas montras, nas portas ou janelas.

 Lona/tela: dispositivo de suporte de mensagem publicitária inscrita em tela, afixada nas empenas dos edifícios
ou outros elementos de afixação.

 Moldura: dispositivo  constituído  por  uma superfície  para  afixação de  mensagens  publicitárias,  estático  ou
rotativos, envolvidos por uma moldura, afixada nas empenas dos edifícios ou outros elementos de afixação.

 Painel: dispositivo  constituído  por  uma  superfície  para  afixação  de  mensagens  publicitárias,  estáticos  ou
rotativos,  envolvido  por  uma  moldura,  e  estrutura  de  suporte  fixada  diretamente  ao  solo,  com  ou  sem
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iluminação.

 Pendão:  suporte  publicitário  em  pano,  lona,  plástico  ou  outro  material  não  rígido,  fixo  a  um  poste  ou
equipamento semelhante,  que apresenta como forma característica,  o predomínio acentuado da dimensão
vertical.

 Placa: suporte não luminoso aplicado em paramento visível e liso.

 Sanefa: elemento vertical de proteção contra agentes climatéricos, feitos de lona ou material similar, colocado
transversalmente na parte inferior dos toldos, no qual pode estar inserida uma mensagem publicitária.

 Tabuleta: suporte não luminoso, afixado perpendicularmente à fachadas dos edifícios, que permitem a afixação
de mensagens publicitárias em ambas as faces.

Toldo: elemento de proteção contra agentes climatéricos,  feito de lona ou material  similar,  rebatível,  aplicável  em
qualquer tipo de vãos, como montras, janelas ou portas de estabelecimentos comerciais, no qual pode estar inserida
uma mensagem publicitária

 Vitrina: mostrador  envidraçado  ou  transparente,  embutido  ou  saliente,  colocado  na  fachada  dos
estabelecimentos comerciais, onde se expõem objetos e produtos ou se afixam informações. 
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