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- Outros:

PEDIDO DE LICENÇA PARA PROVAS DESPORTIVAS / DIVERTIMENTOS PÚBLICOS / EVENTOS

Vem requerer a V. Exª., Licença para:

Documentos a anexar:

,em (local)

das

 - Prova desportiva  - Divertimento público

- Traçado do percurso da prova automóvel, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permita uma correcta análise do percurso,

- Parecer das forças policiais que superintendam no território a percorrer (se aplicável).

- Regulamento da prova que estabeleça as normas a que a prova deve obedecer (se tiver carácter competitivo).

 indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas, bem como sentido de marcha.

- Parecer da federação ou associação desportiva respectiva, que poderá ser sobre a forma de visto no regulamento da prova.

- Parecer das Estradas de Portugal, (no caso de utilização de vias regionais e nacionais).

A realizar na freguesia

Nos seguintes horários:

das

às

às

horas.

horas.

Prova desportiva

Divertimento público

- Apólice de seguro contra terceiros (se aplicável)

- BI / CC;

De

De a

a

- Cartão de Contribuinte;

Nº Pedido

Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

 - Eventos

Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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Vem requerer a V. Exª., Licença para:
Documentos a anexar:
 indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas, bem como sentido de marcha.
Nos seguintes horários:
horas.
horas.
Prova desportiva
Divertimento público

                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,
 
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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