LICENCIAMENTO DE PROVAS DESPORTIVAS E DIVERTIMENTOS
PÚBLICOS (EM ESPAÇOS PÚBLICOS)

REQUERENTE:
NIF / NIPC:

Entidade organizadora:
Sede:

-

Cód. Postal

Localidade

Telef./Telem:

FAX:

E-mail:

Nome do Representante:
Residência:

-

Cód. Postal

Localidade

Passap./C.C./B.I. Nº:

Data Validade:

Arquivo de Identificação

OBJECTO DO REQUERIMENTO:
Requer a V.ª EXª:

Na qualidade de ___________________________________, e nos termos do disposto no nº 3, do artigo 16º, alínea
c) da Lei 75/2013 de 12 de Dezembro, e do Dec. Regulamentar n.º 2-A/2005 de 24/03, se digne conceder-lhe
autorização para realizar, ao ar livre, em espaço público, o seguinte evento:

□ Provas Desportivas / Manifestações desportivas, ou outras actividades que podem afectar o Trânsito Normal:
1

(Tipo):

____________________________________________________________________________________

Local/Percurso: (identificar claramente o local ou o percurso público onde vai ser realizado o evento: rua, estrada,
praça etc.)
______________________________________________________________________________________________
Data(s)_________________________________________Horário(s)_______________________________________
N.º Previsto de participantes: __________________________
(apresentar os documentos indicados no verso em A))

□ Divertimento Público

2

(Tipo): __________________________________________________________________

Local/Percurso: (identificar claramente o local ou o percurso público onde vai ser realizado o evento: rua, estrada,
praça etc.)
______________________________________________________________________________________________
Data(s)_________________________________________Horário(s)_______________________________________
(apresentar os documentos indicados no verso em B))

Para o efeito declara que nas proximidades do local onde vai ser desenvolvida a actividade:

□ Existem edifícios: □ de habitação; □ de escolas; □ de hospitais; □ similares
□ Não existem edifícios de habitação; de escolas, de hospitais ou similares
Documentos Instrutórios:
Os requisitos constantes do:
Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24/03 (provas desportivas ou actividades que podem afectar o Trânsito Normal);
Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12/01, e Lei n.º 5/2007, de 16/01 (Seguros);
Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15/05 (Empresas de Animação Turística).

Instruções de preenchimento:






1
2

Assinale e preencha os campos necessários;
Indique a qualidade em que intervém (Exemplos: Promotor, organizador, explorador, legal representante, associação ou comissão organizadora, ou outra).
Indique o acontecimento no qual se insere a realização da actividade.
Indique o local exacto de realização da iniciativa.
Especifique o tipo de actividade a realizar, desde que seja susceptível de produzir ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais
onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído.

Provas desportivas de automóveis; Provas desportivas de outros veículos; Outras actividades que podem afectarem o trânsito normal
Arraiais, romarias, bailes, festas tradicionais, etc., que não afectam a alteração de trânsito.
1 de 2

LICENCIAMENTO DE PROVAS DESPORTIVAS E DIVERTIMENTOS
PÚBLICOS (EM ESPAÇOS PÚBLICOS)
Documentos a Anexar:
A)

Provas Desportivas, ou outras actividades que podem afectar o Trânsito Normal

□ - Exibir Bilhete de identidade / Cartão de Cidadão;
□ - Exibir cartão de contribuinte da pessoa singular ou colectiva;
□ - Traçado do percurso da prova, sobre mapa da rede viária, em escala adequada indicando as vias abrangidas, as localidades, os
horários de passagem e o sentido de Marcha;

□ - Regulamento da prova, que estabeleça normas a que a mesma deve obedecer;
□ - Pareceres das forças policiais que superintendam no território a percorrer;
□ - Pareceres da entidade sob cuja jurisdição se encontrem as vias a utilizar (quando a prova abrange o(s) concelho(s) vizinho(s));
□ - Pareceres da Federação ou Associação respectiva (caso de provas desportivas de automóveis)
B)

Divertimento Público

□ - Exibir Bilhete de identidade / Cartão de Cidadão;
□ - Exibir cartão de contribuinte da pessoa singular ou colectiva;
□ - Programa ou memória descritiva do espectáculo / divertimento público;
□ - Seguro de responsabilidade civil
□ - Certificado de Inspecção, se aplicável
□ - Plano de evacuação, se aplicável
□ – Declaração de Responsabilidade;
□ – Declaração de autorização de utilização do espaço (caso seja necessário);
□ – Licença de Representação;
□ – Direitos de Autor;
(A preencher pelo requerente, após conferência pelos serviços e apenas nos casos de pedidos indevidamente instruídos)

Declaro que tomei conhecimento que o presente pedido não se encontra devidamente instruído, nomeadamente,
que:

-Não constam todos os documentos de junção obrigatória, tendo-me sido concedido um prazo de 3 dias para juntar os
documentos em falta.

-Está a ser formulado fora do prazo (deve requerer com a antecedência mínima de 15 dias úteis, ou 30, ou 60 dias
relativamente à data de inicia da actividade), de acordo com o nº 1 e 2, do artº 16º, Capítulo IV, do Regulamento de
Licenciamento de Atividades Diversas da Freguesia de Arganil e do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24/03.
Arganil, ______de _____________________de________
O Requerente,

_______________________________________________________
(Assinatura idêntica à do Bilhete de Identidade)

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Pagou €__________,____, Guia de Pagamento nº_______________, em ______/______/_________
REGISTO DE ENTRADA

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

O Funcionário _____________________
DESPACHO/DECISÃO
- DEFERIDO

Entrada nº
Data
O Funcionário,

- INDEFERIDO

Conforme a Informação.
Data _____/_____/_______
O Presidente,
_______________________
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