JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Reg. Caixa N.º _________ em ____/____/_____
Euros: __________
Data de entrega _____/_____/_______
Funcionário __________________

REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE AUTÓNOMA

Exmo(a). Senhor(a)
Presidente da Junta de Freguesia de Casal de Cambra
Nome _____________________________________________________________________________,
Contribuinte (pessoa singular ou coletiva) nº _____________ residente/sede na Rua/Av.* ___________
______________________________________________________Código Postal _________-_______
Telf nº _______________, e-mail ______________________________ nascido(a) a ____/____/_____
Documento de Identificação ______________ nº________________ Validade ___/___/_____, vem na
qualidade de:

Elemento dos Corpos Gerentes

Mandatário

Emp. em Nome Individual

Outro (especificar) ________________________________________________________________
Designação da Sociedade (caso aplicável) _________________________________________________
NIPC (caso aplicável) ______________________
requer a V. Exa. a necessária licença para afixar publicidade autónoma em lona de __________ m2 no
Campo de Futebol Sintético do Parque Urbano de Casal de Cambra pelo prazo de ________ dias ou
________ meses.
Declaro sob compromisso de honra que as informações que constam deste documento são verdadeiras.

Autorizo que as notificações referentes a este pedido sejam efetuadas por Via Eletrónica para o endereço
________________________________ @ _______________

Pede Deferimento,

Casal de Cambra, em _______de _____________ de 20 _____
Assinatura
_______________________________________________________
IMPORTANTE: as falsas declarações dos requerentes, serão punidas nos termos do “Código Civil”
* riscar o que não interessa
Rua de Bragança, n.º 1 2605-727 Casal de Cambra
www.casalcambra.com

Telf.: 21 981 67 20
Fax.. 21 981 16 06
geral@casalcambra.com

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Nome1: __________________________________________________________________________
Na qualidade de2: ________________________________________ como morada/sede __________
______________________________________, portador do NIF/NIPC ________________________
Declaro para os devidos efeitos que os objetos instalados se encontram em conformidade com as normas
legais e regulamentos aplicáveis, responsabilizando-me civil e criminalmente pelos danos que possa vir
a causar a terceiros.

O Declarante3
____/____/_______

___________________________

1

Nome: Pessoa individual ou coletiva;
Preencher de acordo com a menção feita no requerimento
3
Assinatura comprovada mediante exibição de bilhete de identidade/ cartão cidadão/ passaporte
2

DOCUMENTOS A APRESENTAR NA ENTREGA DO REQUERIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO: (é obrigatória a apresentação de documento de identificação válido)
 Cartão do Cidadão
 Bilhete de Identidade
 Título de Residência (Cidadãos Estrangeiros)
 Passaporte
 Contribuinte
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
 Documento onde se verifique a legitimidade de quem tem poderes para assinar (no caso de pessoas coletivas)
 Procuração (no caso de mandatário)
 Memória descritiva com a indicação da fixação, materiais, dizeres e as cores do letreiro/ mensagem
 Maquete

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
AUTORIZAÇÃO DE FIXAÇÃO DE PUBLICIDADE
Fernanda Maria Silva dos Santos Anunciação, declara que o presente requerimento está em conformidade com o
disposto no regulamento de Taxas e Licenças da Freguesia de Casal de Cambra autorizando-se assim a fixação da
lona publicitária conforme requerido.

_____/______/________

_______________________________________
Presidente

Valor Total Licença: _____________

Prestações Licença: _______________
1ª

Entrada em vigor: 01/01/2016

2ª

3ª

4ª

