
Registo de entrada nº______/___ 
De ___/___/____ 

Saída nº _____/___ 

 
 

Junta de Freguesia de Benavente 

 
Requerimento para Licenciamento de Publicidade em viaturas 

Exª Srª 

Presidente da Junta de Freguesia de Benavente 

Requerente 

Nome: a)___________________________________________________________________ 

Morada:____________________________________________________________________ 

B.I./C.C./Pessoa colectiva nº: ______________ Emissão: ____________  

Válido até: ___/___/_____ 

Arquivo de identificação/Registo comercial: __________________ 

Cartão de contribuinte nº: ____________________ 

Telefone: ______________ 

E-mail: _____________________________ 

Representada por: ___________________________________________________________ 

B.I./C.C. nº: ______________ Emissão: ____________ Válido até: ___/___/_____ 

a) Preencha de forma legível e sem abreviaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registo de entrada nº______/___ 
De ___/___/____ 

Saída nº _____/___ 

 
 

Junta de Freguesia de Benavente 
 

Exposição do pedido 
 

Requer a V. Exª. se digne conceder licença para a afixação/inscrição de publicidade em 

b)_____ viatura(s) com a(s) matrícula(s)__________________________________________ 

___________________________________________________________________, marca(s) 

__________________________________________________ com a(s) categoria(s) e o(s) 

tipo(s) _______________________________, com as seguintes dimensões, na frente 

(capot) c) __________________, no tejadilho c) ________________, nos painéis laterais c) 

__________________, na traseira c) ____________________ e respetivamente com os 

seguintes dizeres e figuras _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

na(s) cor(es) _____________________________ executados em d) ____________________ 

___________________. 

Pretende-se a afixação/inscrição da publicidade pelo período de e) ____________________ 

_________________. 
b) indicar a quantidade ; c) em cada um dos espaços deve ser inscrita a dimensão (largura x altura) da publicidade, considerando-

se para o efeito o polígono envolvente da superfície publicitária. Caso algum dos locais indicados não possua publicidade deve 

ser inscrito “sem publicidade” ; d) indicar os materiais/suportes utilizados para a publicidade ; e) preencher só no caso de se 

tratar de publicidade com caráter provisório, devendo ser indicado o respetivo período. 

  

 

 

Pede deferimento 

Benavente, ______ de ______________ de _____ 

_________________________________________ 

 

O requerente 

__________________________ 

 



Registo de entrada nº______/___ 
De ___/___/____ 

Saída nº _____/___ 

 
 

Junta de Freguesia de Benavente 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro por minha honra que são verdadeiras as declarações do requerente:

 

Data: ___/___/_____  Local: _______________ 

 

Assinatura (conforme B.I./C.C.): 

_____________________________________________ 

 

NOTA: O requerente declara que assume para com a Junta de Freguesia ou perante 

quaisquer outras entidades oficiais a responsabilidade que lhes possa advir pelas 

declarações constantes deste impresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registo de entrada nº______/___ 
De ___/___/____ 

Saída nº _____/___ 

 
 

Junta de Freguesia de Benavente 
 

MINUTA DE CONSENTIMENTO EM FORMULÁRIO OU REQUERIMENTO 

 

...................................................................................., nos termos e para os efeitos do 

previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, esclarecida, 

específica e inequívoca vontade autorizar a utilização dos seus dados pessoais para os efeitos 

previstos neste requerimento/formulário, permitindo o seu tratamento em ficheiros de 

dados pessoais informatizados ou manuais.  

 

...................................................................................., nos termos e para os efeitos do 

previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, esclarecida, 

específica e inequívoca vontade autorizar que os seus dados pessoais constem da base de 

dados da Junta de Freguesia.  

 

...................................................................................., nos termos e para os efeitos do 

previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, esclarecida, 

específica e inequívoca vontade autorizar a manutenção dos seus dados pessoais nos termos 

e pelos prazos fixados no Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado pela 

Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 1253/2009, de 

14 de Outubro.  

 

Benavente, ___ de ___________ de ____  

 

Assinatura (conforme C.C./B.I.) 

______________________________________________ 


