Exmo/a Senhor/a Presidente da
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
Licenciamento Provas/Manifestações Desportivas e Outros na Via Pública
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome/Designação _______________________________________________________________________
Residência/Sede ________________________________________________________________________
Freguesia_______________________________ Concelho _____________________________________
Código Postal |__|__|__|__| -|__|__|__| _____________________________________________________
B.I./CC nº ______________ válido até ____/____/______ NIPC / NIF(contribuinte) __________________
Cartão de Munícipe ________Telefone __________________ Telemóvel _________________________
E- mail _______________________________________________________________________________

□ Declaro que aceito comunicação / notificação via eletrónica
(A aceitação do consentimento prévio habilita a Administração a comunicar com os interessados por via eletrónica nos termos do artigo 63º do DL nº 4/2015,
de 7 de janeiro.)

Representante(Legal) em caso de Pessoa Colectiva

Nome __________________________________________________________________________________________
B.I./Cartão de Cidadão nº _____________________________ emitido em _____/_____/______ válido até
_____/_____/_______
Na qualidade de (Proprietário / usufrutuário / mandatário/ / outros)___________________________________________________

Vem requer que V.Exª. se digne conceder licença para realizar, na via pública, o seguinte evento:

(1) PROVA DESPORTIVA:
(2) PROVA DE AUTOMÓVEIS, OUTROS VEICULOS, PEÕES, MANISFESTAÇÕES DESPORTIVAS OU OUTRAS

□

Tipo: __________________________________________________________________________________________________________
Local/percurso: (identificar claramente o local ou o percurso(público) onde vai realizar-se o evento: rua, estrada, praça, jardim, etc)
_______________________________________________________________________________________________________________
Data ____/____/_______ A . ____/____/_______

Horário: das _________H____; às ________H_________;

Nº DE PARTICIPANTES PREVISTOS _____________________

Pede deferimento
_____/_____/_______

O/A Requerente
____________________________
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Documentos instrutórios:

□
□
□
□
□
□
□
□

Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal (NIF) (aplicável se apresentar o BI)
Fotocópia do Cartão do cidadão / B.I (de acordo com a legislação em vigor no que

respeita à utilização do Cartão de Cidadão)
Planta assinalando o local/percurso onde vai ser realizado
o evento – Traçado do percurso (em duplicado)
Regulamento da Prova
Parecer das Forças de Segurança competentes
Parecer das entidades C/ jurisdição sobre as vias a utilizar
Seguro de responsabilidade civil e de acidente pessoais
Documento comprovativo da aprovação da prova pela
Federação Desportiva (se aplicável)

Saneamento e apreciação liminar do processo: (notificação presencial de falta de documentos a apresentar para
completar a instrução do processo):
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
O/A Requerente: ______________________________________ Assistente Técnico/a:
_____________________________
_____/_____/______
_____/______/______

Notas:
Alvará Nº ___________________________ Emitido em _________ de _________________ de 20_____

Pagamento

Assistente Técnico/a

__________________

GUIA
Nº.
TAXA:

___/_____/____

DATA:

O/A Assistente Técnico/a
________________

O requerimento deve ser apresentado
1 e 2) com a antecedência mínima de:, 30 a 60 dias, conforme abranja um ou mais concelhos;
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