
Informação dos Serviços Despacho Registo de Entrada

A preencher pelos serviços A preencher pelos serviços

DET | Desenvolvimento Económico e Turismo

Pedido de cedência para utilização de Suporte Publicitário
do Centro Náutico de Monsaraz

Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
Identificação do requerente

Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º BI: Validade:
N.º CC: Validade:
NIF:

Identificação do representante

Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º de  identificação: Tipo de documento1: Validade:

NIF:
Na qualidade de2:

Pedido

Vem, nos termos das Normas de Cedência e Utilização dos Suportes Publicitários Localizados no Centro Náutico de Monsaraz, 
requerer a sua admissão a concurso para cedência de um espaço publicitário.

Tipo de atividade

      Atividade relacionada com a prática de desportos náuticos
      Outras atividades de animação turística aquática
Especifique:

Documentos em anexo

 Fotocópia do documento de identificação
 Fotocópia do cartão de contribuinte
 Cópia da declaração de início de atividade, com indicação do respetivo CAE
 Maquete do cartaz publicitário a afixar
 Memória descritiva da publicidade, com a indicação do material utilizado e da área a ocupar

Pede deferimento
Data  O Requerente

1 Indicar o tipo de documento de identificação (Bilhete de identidade, Cartão de cidadão, passaporte ou outro).
2 Indicar a qualidade em que representa o requerente.
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