
 

 

 

 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto 
 
 

                          
LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM TOLDO 

                                               (nos termos definidos no Regulamento Municipal de Publicidade) 
                          

 
 

1 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 Nome:  

 Profissão:   Estado Civil 

 Morada/Sede:  

 Localidade:   Código Postal:  

 Freguesia:   Concelho:  

 N.º Bilhete Identidade / CC:   NIF:  

 N.º Telefone:   E-Mail: 

 
 

2 QUALIDADE DO REQUERENTE 

           Proprietário          Locatário          Titular do direito de uso  

           Mandatário          Usufrutuário          Outra   

 

3 OBJETO DO PEDIDO 

 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Municipal de Publicidade, requer a V. Exa. a licença para colocação de  
*__________________________, ao nível do rés-do-chão, na fachada do edifício/estabelecimento do prédio descrito na Conservatória 
do Registo Predial n.º _____/________, com a inscrição na matriz predial urbana/rústica sob o n.º ________, sito 
________________________, freguesia de __________________, com as seguintes confrontações: 
Norte _____________________________________________________________________________________; 
Sul _______________________________________________________________________________________; 
Nascente __________________________________________________________________________________; e 
Poente ____________________________________________________________________________________ . 
 
Largura do(s) passeio(s) no(s) local(ais):  _____________; 

 

Período de afixação do toldo/publicidade:   _____ dias;  _____ semanas;  _____ meses;  _____ anual; 

 

    

4 DESCRIÇÃO  

 

Pede deferimento, 
 
Vila do Porto, ____ de ____________ de ______ 

O Requerente, 
 

        

Nota: * Toldo com publicidade; * Toldo sem publicidade. 



 
DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

 
O seu pedido deve ser instruído com os seguintes elementos (os documentos que junta ao seu processo, assinale com (X)): 

 

 1. Documento comprovativo da qualidade do proprietário/locatário/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): 

1.1. Certidão da Conservatória do Registo Comercial ou Código da Certidão Comercial Permanente (a validade das certidões extraídas a 

partir de 1 de outubro de 2012, é de 6 meses), caso o requerente seja uma pessoa coletiva e cópia de C.C.; 

1.2. Certidão da Conservatória do Registo Comercial ou Código de acesso (a validade das certidões extraídas a partir de 1 

de Outubro de 2012, é de 6 meses), caso o requerente seja uma pessoa coletiva. 

 

 2. Fotocópia da autorização do condomínio ou proprietário – quando a instalação do meio de suporte se verifique numa 

zona comum ao edifício; 

 

3. Memória descritiva do toldo e respetiva publicidade (se aplicável) explicitando:  

 3.1. Textura e cor dos materiais a utilizarem; 

 3.2. Planta de localização à escala adequada, com indicação da área a ser ocupada; 

 3.3. Fotografias a cores (formato mínimo 150 x 100mm,); 

 

4. Descrição gráfica do toldo e respetiva publicidade (se aplicável) explicitando:  

 .4.1. Plantas, cortes e alçados não inferiores à escala 1/50; 

 4.1. Representação do elemento a licenciar no local de afixação pretendido; 

 4.1. Forma, dimensões e balanço. 

 5. Termo de responsabilidade do técnico do projeto – caso se trate de estruturas de grande dimensão; 

6. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 

 6.1. _______________________________________________________________________________________________________ ; 

 6.2. _______________________________________________________________________________________________________ ; 

 6.3. _______________________________________________________________________________________________________ ; 

 6.4._______________________________________________________________________________________________________ . 

 

 

DEFINIÇÕES 

Toldo - toda a cobertura amovível que sirva para abrigar do sol ou da chuva, aplicáveis a vãos de portas, janelas, montras e fachadas de 

estabelecimentos comerciais, e onde estejam inscritas; 

Cartaz - toda a mensagem publicitária ou de propaganda inscrita em papel, tela ou plástico para fixação 
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