[A preencher pelos serviços administrativos]

PROCESSO Nº IQ

/ ANO:

REGISTADO EM:
(AAAA/MM/DD)

ENT/INQ- 201

PUBLICIDADE

/

REGISTADO POR:

Licenciamento

PARECER:

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho de Administração da Infraquinta, E.M.
DO REQUERENTE / COMUNICANTE

Nome * (1)
Morada *
Freguesia*
Cód.Postal*

NIF *

NIC/BI *

Telefone *

Telemóvel

Válido até *
Fax

Email
Na qualidade de (2):

Proprietário

Usufrutuário

Mandatário

Procurador

Arrendatário

Outro (3):
Preencha de forma legível e sem abreviaturas.* - preenchimento obrigatório (1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular
ou colectiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo dessa qualidade e apresentar documento
que a tanto o autoriza. (2) Assinalar com X a opção pretendida. (3) Especificar.
DO PEDIDO

Requer a V. Exª., nos termos do regulamento aplicável, que se digne emitir a Licença de Publicidade
pelo período de

a

para colocação do seguinte instrumento publicitário:

Em viatura
Matricula

Marca
Dizeres

Publicidade em terreno privado

Em Estabelecimento
ou
Tipo de anúncio
Dizeres
Localização
Forma de Anúncio
Dimensões

Altura do solo (em mts.)

Nº de policia
Destinado a
Relativamente ao seu pedido, esclarece ainda que

Imp_098

Avenida da Gondra, nº68
8135-024 Almancil

♦
♦

Telefone: 289 390 030
Fax: 289 390 038

♦ www.infraquinta.pt
♦ E-mail: info@infraquinta.pt

DOS ANEXOS

Para o efeito anexa ao presente, os seguintes documentos:
Em viatura
Desenho da publicidade a colocar na viatura
Fotografia da viatura
Fotocópia do Título de Registo de Propriedade

Em Estabelecimento e publicidade em terreno privado:
Planta de localização
Desenho do suporte publicitário
Memória descritiva

Fotografia a cores
Autorização do proprietário/administração do condomínio do imóvel (publicidade iluminada por
projectores)
Cópia do B.I. / C.C. do requerente ou do representante da pessoa coletiva
Certidão Predial

Certidão permanente do registo comercial, caso se trate de pessoa coletiva

Outros

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso
preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.

A preencher pelos serviços

Pede deferimento,

Conferi a identificação do/a requerente, através
de:

O Requerente / Comunicante
O/A Funcionário/a

Assinatura do requerente / comunicante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar
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