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Câmara Municipal de Anadia 
 
  Exmo. Senhor  

  Presidente da Câmara Municipal de Anadia 

 

 Nome _____________________________________, contribuinte n.º _______________, 

profissão ___________________________, na qualidade de _____________________________ 

(proprietário/arrendatário), telefone/telemóvel n.º ___________________, email 

_______________________,  residente na __________________________________, no lugar de 

__________________________________, freguesia de _______________________________________, 

concelho de ________________, vem requerer a V. Exa. licença para instalar um 

______________________________________________ (tipo de suporte de publicidade), em 

____________________________________________ (localização da instalação), sito na rua 

________________________________________, no lugar de __________________________________, 

freguesia de _______________________________________, concelho de Anadia, conforme processo em 

anexo. 

Para o efeito anexa os seguintes documentos: 

 

 Pede Deferimento, 

Anadia, ______ de ____________________ de 20___ 

 

Assinatura: �____________________________________________________ 

 

Guia de receita nºGuia de receita nºGuia de receita nºGuia de receita nº(Aprec)(Aprec)(Aprec)(Aprec)________________________________   Guia de receita nº________Guia de receita nº________Guia de receita nº________Guia de receita nº________ 

Passada em ____/____/______    Passada em ____/____/______ 

Conferi: _________________    Conferi: _________________ 

 

REGISTO DE ENTRADA   RESOLUÇÃO 

REG.Nº ___________ 

Em __/_____/______ 

O Funcionário 

_________________ 

  ____ DEFERIDO 

Em ___/_____/____ 

Pel' O PRESIDENTE C.M 

 

___________________ 

 1.Bilhete de identidade e cartão de identificação fiscal; 

 2.Planta de localização:Planta de localização:Planta de localização:Planta de localização: DentroDentroDentroDentro dos perímetros urbanos: (localização 1:5000; localização 1:2000; planta 

de ordenamento do PDM 1:10000; outras condicionantes 1:10000) – Fora Fora Fora Fora dos perímetros urbanos: (localização 

1:5000; localização 1:2000; planta de ordenamento do PDM 1:10000; outras condicionantes 1:10000); RAN 

1:10000; REN 1:25000. 

3. Memória descritiva indicando características e respectivo suporte; 

4.Descrição gráfica à escala adequada indicando características e respectivo suporte e/ou Descrição 

gráfica ou documentação fotográfica ilustrando a colocação e proporções do objecto no local 

pretendido; 

6. Comprovativo que o requerente é proprietário/locatário, se não apresentar autorização do proprietário; 

 8. Licença de utilização; 

              9. No caso de imóveis sujeitos a regime de propriedade horizontal - declaração do  condomínio; 

            11.Perfil transversal, á escala adequada, ilustrando a distância entre o eixo da via adjacente e o local 

proposto para a instalação.  


