
LICENÇA DE PUBLICIDADE / OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

1 Proprietário, usufrutuário, arrendatário, superficiário, outro (especificar)
2 Chapa, placa, tabuleta, painel, toldo, pala, bandeirola, sanefa, anúncio iluminado, anúncio luminoso, tela,
pendão, letras soltas ou símbolos, outros (especificar)
3 Quiosque, esplanada aberta, esplanada fechada/fixa, alpendres e placas, floreiras, 
vitrinas,grelhador,expositor, guarda-vento, estrado, toldo e sanefa, outros (especificar) 
4 Anual, mensal, outro (especificar)
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REQUER

EXMO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

PROCESSO N.º /INTERESSADO

Nome / Designação

Morada / Sede N.º

Forma de comunicação para efeitos de notificação

Freguesia Código Postal -

-N.º Identificação Fiscal N.º Identificação Civil Validade / /

-Contato telefónico Email

Telefone Email

Qualidade 1

Carta

PUBLICIDADE
Nos termos do Regulamento de Ocupação do Espaço Público e Publicidade do Município da Nazaré:

Licenciamento para afixação de publicidade 2 ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Renovação Averbamento Cancelamento

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Nos termos do Regulamento de Ocupação do Espaço Público e Publicidade do Município da Nazaré:

Licenciamento para ocupação do espaço público com 3 ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Alvará de licença Renovação Averbamento Cancelamento

Localização

Período 4

Pede Deferimento

O interessado

Nazaré,            de de 

Com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Câmara Municipal da Nazaré, enquanto responsável pelo tratamento de dados, assume o compromisso de garantir a segurança e proteção dos dados pessoais, 
através da adoção de um conjunto de medidas organizativas e técnicas. Os dados pessoais recolhidos destinam-se única e exclusivamente aos fins a que se destinam, não sendo cedidos a terceiros, salvo nos 
casos previsto na Lei. Estes dados são retidos pelo período definido pela Política de Retenção de Dados Pessoais da Câmara Municipal da Nazaré. Nos termos da legislação aplicável, é garantido aos utilizadores 
o exercício dos direitos dos titulares dos dados, devendo para tal dirigir um email para fanhavieira@fanhavieiraadvogados.com.

Tomei conhecimento da Política de Retenção de Dados Pessoais da Câmara Municipal da Nazaré.


	field07: 
	field08: 
	field09: 
	field10: 
	field11_1: 
	field12: 
	field13: 
	field14: 
	field15: 
	field16: 
	23: 
	24: 
	25: 
	field20: 
	field11_2: 
	Group2: Off
	Group5: Off
	Check Box3: Off
	Group10: Off
	Group11: Off
	field23: 
	field24: 
	field25: 
	fld21: 
	chk01: Off
	chk02: Off
	chk03: Off
	fld22: 
	fld23: 
	fld24: 
	fld25: 
	fld26: 
	fld27: 
	fld28: 
	fld29: 


