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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

 Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado

Vem requerer

Identificação do requerente
Nome

-Morada Código Postal
Localidade

 TelefoneDoc. identificação n.º NIF 

E-mailTelemóvel Fax

 Outro Arrendatário ProprietárioNa qualidade de

Código de acesso à certidão do registo comercial 

Código de acesso à certidão do registo predial

Tela e faixa publicitária em imóvel / andaime 
Publicidade em tapume 

Imóvel Andaime 

Identificação do local 

Morada 

Licenciamento de tela e faixa publicitária (que não se enquadre no âmbito do Licenciamento Zero)

Processo de ocupação de via pública n.º

Informação referente a obra (tela em andaime ou publicidade em tapume)

Processo de operação urbanística n.º

Licença de obra n.º

Licenciamento de publicidade em tapume

Período da licença

Tela e faixa publicitária em imóvel (duração máxima de 6 meses)

Tela e faixa publicitária em andaime (duração máxima corresponde à validade da licença de Ocupação de Via Pública)

Data de fimData de início

Publicidade em tapume (duração máxima corresponde à validade da licença de Ocupação de Via Pública)

Localização em zona de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação? Sim Não
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Observações (espaço destinado ao requerente para expor o que considerar necessário)

O Técnico de Atendimento

Lisboa,

O Técnico de Atendimento verifica o processo e aconselha o Requerente a não entregar o mesmo sem que esteja completo. 
  
(área reservada aos Serviços)

Pede deferimento

Lisboa,

DECLARAÇÃO

Declaro que: 
 
- Assumo a responsabilidade pela reparação dos danos provocados, designadamente em equipamentos, pavimentos, infraestruturas e 
  em peões, em consequência das instalações atrás referidas. 

- As informações prestadas na presente comunicação correspondem à verdade, respeitando integralmente as obrigações legais e   
  regulamentares aplicáveis. 
 
- A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias         cumpre /          não cumpre, o prazo de entrada de, pelo menos, 30 dias úteis  
  do início pretendido, ou 45 dias úteis para o caso de locais sujeitos à consulta da Direção Geral do Património Cultural. 
 
- Tomei conhecimento de que a não apresentação de todos os documentos necessários poderá ter como consequência o indeferimento 
  do pedido.

Tela e faixa publicitária em imóvel / andaime 
Publicidade em tapume 
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DECLARAÇÃO
Declaro que:
- Assumo a responsabilidade pela reparação dos danos provocados, designadamente em equipamentos, pavimentos, infraestruturas e  em peões, em consequência das instalações atrás referidas.
- As informações prestadas na presente comunicação correspondem à verdade, respeitando integralmente as obrigações legais e  
  regulamentares aplicáveis.
- A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias         cumpre /          não cumpre, o prazo de entrada de, pelo menos, 30 dias úteis 
  do início pretendido, ou 45 dias úteis para o caso de locais sujeitos à consulta da Direção Geral do Património Cultural.
- Tomei conhecimento de que a não apresentação de todos os documentos necessários poderá ter como consequência o indeferimento
  do pedido.
Tela e faixa publicitária em imóvel / andaime
Publicidade em tapume  
Homologação
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