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Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
Em conformidade com o estipulado na Lei 97/88 de 17 de agosto , com as alterações introduzidas pelos 
seguintes diplomas: Lei nº23/2000, de 23 de agosto, e Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de abril.  

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/ ENTIDADE  

Nome  ______________________________________________________________________________________________________________       

Morada Fiscal ______________________________________________________________________________________________________ 

Freguesia   ____________________________________  Concelho ______________________ Código Postal______________________ 

Identificação Fiscal  ___________________________  Tipo   ________________________________ Telefone ______________________ 

Telemóvel ______________________    e-mail_____________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE  

Nome  ______________________________________________________________________________________________________________          

Morada Fiscal _________________________________ ____________Concelho__________________ Código Postal __________  

Identificação Fiscal  ____________________   E-mail________________________________________ Telemóvel_________________ 

 

NOTIFICAÇÃO ELETRÓNICA 

|__| Autorizo que as notificações sejam realizadas exclusivamente por via electrónica, para o endereço de 

correio electrónico identificado no presente requerimento. 

 
PRETENSÃO 
VEM COMUNICAR A INSTALAÇÃO DOS SEGUINTES SUPORTES DE PROPAGANDA POLITICA  

Em conformidade com os princípios abaixo mencionados, constantes no artigo 4º da Lei 97/88 de 17 de agosto.  

“1 —   

a) Não provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente dos lugares ou da 

paisagem; 

b) Não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de interesse público ou 

outros suscetíveis de ser classificados pelas entidades públicas; 

c) Não causar prejuízos a terceiros; 

d) Não afetar a segurança das pessoas ou das coisas, nomeadamente na circulação rodoviária ou ferroviária; 

e) Não apresentar disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com os da sinalização de tráfego; 

f) Não prejudicar a circulação dos peões, designadamente dos deficientes. 

2 — É proibida a utilização, em qualquer caso, de materiais não biodegradáveis na afixação e inscrição de 

mensagens de publicidade e propaganda. 

3 — É proibido, em qualquer caso, a realização de inscrições ou pinturas murais em monumentos nacionais, 

edifícios religiosos, sedes de órgão de soberania, de regiões autónomas ou de autarquias locais, tal como em 

sinais de trânsito, placas de sinalização rodoviária, interior de quaisquer repartições ou edifícios públicos e 

centros históricos como tal declarados ao abrigo da competente regulamentação urbanística. 

4 — É proibida a afixação e a inscrição de mensagens publicitárias em qualquer bem sem o consentimento dos 

proprietários, possuidores ou detentores dos mesmos.” 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
Art.º 14º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro com as sucessivas alterações 

 
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

 

PROPAGANDA POLITICA  
 

Meios amovíveis afixados em lugares públicos,  

(comunicação por escrito obrigatória) 
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Notas para o preenchimento: 

Para cada suporte junte se possível fotografias e plantas de localização onde pretende a colocação, indicando a morada com 
nº de policia mais próximo e discrimine: 

O tipo de suporte: Outdoor / Painel/Bandeira/Pendão/Tela/ Cartaz/ Cavalete / Outro 

 As suas dimensões, 

Onde vai ser colocado: na fachada / empena /muro/vedação/ Tapume / logradouro / Outro  

Em Terreno Privado / Ocupando a via pública /  Largura do passeio no local 

Ex: Outdoor de 8mX3m colocado na via publica em passeio com a largura de 3,5m, sito na rua xxxxxxxx próximo do nº de 
polícia nº xx, conforme fotografias anexas. 

 

Descrição dos suportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datas para a colocação :  início ____ _____ ______  Datas para a remoção* ____ _____ ______   

*a remoção dos meios amovíveis de propaganda deve ser efetuada no prazo máximo de 10 dias após término 

do evento ou da data específica a que se refiram.  

   

 

 

 
DATA E ASSINATURA 
                          
 
Assinatura  _____________________________________________________________________________    Data ______________________ 
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