
 

Proposta 

Na sequência da deliberação da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2020, passou a 
ser da competência da Junta de Freguesia de São Martinho de Sardoura o licenciamento da 
afixação de publicidade de natureza comercial, quando a mensagem está relacionada com 
bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa domínio público 
contiguo à fachada do mesmo – pretendendo exercê-la.  
O executivo da Junta de Freguesia decidiu por unanimidade em reunião do executivo do dia 
6/2/2021 no geral manter o regulamento e taxas aplicadas pelo Município de Castelo de Paiva 
para o Licenciamento de afixação de Publicidade (em anexo). Foi Aprovado por unanimidade 
na mesma reunião que os outdoors da cruz da Agra além da taxa de licenciamento acresce a 
taxa de ocupação de espaço no valor de 14,32€ m2 ano, fixando o valor anual de cada outdoor 
em 115€. Foi Aprovado por unanimidade a reserva de um outdoor na Cruz da Agra para 
Publicitar Atividades da Freguesia. Foi aprovado por unanimidade o modelo de requerimento a 
utilizar pelos interessados (em anexo). 
 
Assim proponho que a Assembleia de Freguesia de São Martinho de Sardoura delibere: 

1. No geral a Junta de Freguesia manter o regulamento e taxas aplicadas pelo 
Município de Castelo de Paiva para o Licenciamento de afixação de 
Publicidade (em anexo); 

2. Oudoors da Cruz da Agra além da taxa de licenciamento acresce a taxa de 
ocupação de espaço no valor de 14,32€ m2 ano, fixando o valor anual de cada 
outdoor em 115€; 

3. Reserva de um outdoor para publicitar atividades da Freguesia; 
4. Modelo de Requerimento a utilizar pelos interessados (em anexo). 

 
 

      São Martinho de Sardoura, 06 de fevereiro de 2021 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

       (Francisco Manuel Fernandes Silva) 
      

Assembleia de Freguesia (30/04/2021) 
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