ENTRADA (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

□
□

Dados e documentos exibidos em conformidade

Detetou “não conformidade” aconselhando o requerente
a não efetuar a entrega sem que seja devidamente corrigido
O TÉCNICO:

PEDIDO DE LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS
DESPORTIVAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Fafe
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome _________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
N.º Identificação Fiscal _____________________ N.º Identificação Civil ______________________ Válido até ____ / ____ /______
Código da Certidão Comercial Permanente ___________________________________________________________________________
Telemóvel ________________ Telefone _________________ Fax _______________ e-mail __________________________________

MEIOS DE COMUNICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

□ Autorizo comunicações para o telemóvel e o envio de notificações decorrentes deste processo para o meu endereço eletrónico.
PRETENSÃO

Vem, na qualidade de
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___________________________________ requerer a V. Ex.ª a concessão da licença para realizar na via pública
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a prova desportiva ________________________________________________________________ abaixo especificada:

□Automobilismo
□Ciclismo
□Passeio de Automóvel
□Motociclos
□Outra _____________________________________

□ Corrida
□ Caminhada

N.º previsto de participantes _____________________
Data início _____ / _____ / _______ , Data fim _____ / ______ / _______ .
Horário: ______ : _______ às ______ : ______ horas.
ELEMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO

□Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte
□Documento comprovativo da legitimidade do requerente
□Memória descritiva do evento
□Traçado do percurso da prova, em planta
□Regulamento, quando se trate de prova ou manifestação desportiva
□Parecer das Forças de Segurança competentes
□Parecer das entidades com jurisdição sobre as vias a utilizar
□Documento de aprovação da prova da Federação ou Associação Desportiva respetiva, quando se trate de prova desportiva com
caráter de competição ou classificação

□Apólice de seguro de responsabilidade civil, quando se trate de provas desportivas
□Apólice de seguro de acidentes pessoais, quando se trate de provas desportivas
Pede deferimento,
DATA

ASSINATURA DO REQUERENTE

______ / ____ /______

_______________________________________________________
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Proprietário/a, mandatário/a ou outro/a titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar o pedido
Nome da prova desportiva
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