Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Montijo

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS
Req. – 04.02.02
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

N.º DE CONTRIBUINTE

NOME COMPLETO
MORADA / SEDE

-

CÓDIGO POSTAL
TELEF./TELEM.

FREGUESIA
FAX

E-MAIL

B.I. / CARTÃO DO
CIDADÃO

Objeto do Requerimento

Vem requerer a V. Exa. a emissão de licença para realização de espetáculos desportivos de âmbito municipal/
intermunicipal(1), nos termos dos artigos 49.º a 54.º do Regulamento – Tipo sobre o Licenciamento das Atividades
Diversas previstas no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro e no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de
dezembro em vigor, para o(s) dia(s) _______________________________ com início às _______ horas e termo
às _____ horas, no local público situado em ______________________________________________________,
freguesia de _________________________, concelho de ___________________________, com o seguinte
percurso: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.



Autorizo que as comunicações efetuadas ao longo do presente procedimento sejam processadas através de
telefone ou correio eletrónico acima mencionado, nos termos do n.º 1, do artigo 63.º do CPA.

Montijo,

de

de

O requerente,

_______________________________________________________________________________
Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar.
(1) Riscar o que não interessa

ENTRADA

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPACHO

REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DATA

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ENTRADA N.º
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ELEMENTOS A APRESENTAR COM O Req - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARA

REALIZAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS
Req. – 04.02.02

Documentos instrutórios do requerimento para EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
DESPORTIVAS, de acordo com o Regulamento – Tipo sobre o Licenciamento das Atividades Diversas previstas
no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro e no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, em vigor:

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:










Cópia do BI/CC do requerente;
Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permita uma
correta análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários
prováveis de passagem nas mesmas, bem como o sentido de marcha;
Regulamento da prova que estabeleça as normas a que a prova deve obedecer;
Parecer das forças policiais que superintendam no território a percorrer;
Parecer das Infraestruturas de Portugal, S.A., no caso de utilização de vias regionais e nacionais;
Parecer da federação ou associação desportiva respetiva, que poderá ser sobre a forma de visto no
regulamento da prova;
Seguro de responsabilidade civil;
Seguro de acidente pessoal.

DOCUMENTOS FACULTATIVOS:



Outros elementos que o requerente queira apresentar.
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