
Informação dos Serviços Despacho Registo de Entrada

A preencher pelos serviços A preencher pelos serviços

Pedido de cedência para utilização dos painéis publicitários existentes nas baias
de proteção a peões no concelho de Reguengos 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 painéis publicitários existentes nas baias de proteção a peões no
concelho de Reguengos de Monsaraz, candidatar-se à utilização de um painel publicitário.

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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Indicação dos painéis a ocupar3

Preferência ID do
painel

Localização Preferência ID do
painel

Localização

A1

Cruzamento da Rua 1.º de Maio com a 
Rua João de Deus, Reguengos de 
Monsaraz G1

Cruzamento da Rua Dr. Zeca Afonso com a Rua 
de Mourão, Reguengos de Monsaraz

B1
Cruzamento do Campo 25 de Abril com a
Av. António José Almeida, Reguengos de 
Monsaraz

G2

B2 G3

B3 G4

C1

Largo do Poço do Príncipe, Reguengos de
Monsaraz

G5

C2 G6

D1 H1
Campo 25 de Abril, Reguengos de Monsaraz

D2 H2

D3 I1

Rua da Estação, São Pedro do Corval

D4 I2

D5 I3

E1
Cruzamento da Rua Dr. Manuel Caetano 
Frazão com a Avenida António José 
Almeida, Reguengos de Monsaraz

I4

E2 I5

E3 J1

F1 Cruzamento da Rua João de Deus com a 
Rua Dr. António Vaz Natário, Reguengos 
de Monsaraz

J2

F2 J3

J4

J5

Declaração

 Manifesto interesse na ocupação dos painéis publicitários que se encontrem disponíveis após o sorteio, nos termos do 
disposto no ponto 1, da Cláusula X, das Normas de cedência e utilização dos painéis publicitários existentes nas baias de 
proteção a peões no concelho de Reguengos de Monsaraz

3 Indicar três opções por ordem de preferência do painel a ocupar.
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Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares) 

Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo 
que o tratamento dos referidos dados por parte do Município de Reguengos de Monsaraz respeitará a legislação em vigor 
em matéria de proteção de dados pessoais.
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação legal (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido 
formulado) ou necessário ao exercício de funções de interesse público
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a 
orgânica municipal em vigor
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido

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

Documentos a anexar

 Apresentação do documento de identificação de pessoa singular ou pessoa coletiva ou cópia devidamente autorizada ou 
assinatura digital;

 Apresentação do cartão de contribuinte ou cópia devidamente autorizada;
 Cópia da declaração de início de atividade, com indicação do respetivo CAE;
 Modelo do cartaz publicitário a afixar.

Pede deferimento
Data  O Requerente
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