REGISTO DE ENTRADA
Requerimento n.º________ de ____/____/____
Processo n.º _________/______
Pago por Guia n.º________,

_______.___ €

Ao Serviço ___________________________
O Funcionário, _________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE ESPECTÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA E DE DIVERTIMENTOS PÚBLICOS
Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades Diversas, Decreto Regulamentar 2-A/2005 e D. L. 9/2007

Lagos

1. REQUERENTE
Nome/Firma:....................................................................................................................................................................
....................................................................., NIF / NIPC:................................................................................................
B.I. / Cartão de Cidadão n.º......................................, de........../........../.........., válido até........../........../..........,
Estado Civil:................................................, Profissão:...................................................................................................
Residência/Sede:.............................................................................................................................................................
Localidade:................................................., Código Postal: _________-_______ .........................................................
Telefone/Telemóvel:..................................., Fax:..................................., Email:............................................................
Preencha de forma legível e sem abreviaturas

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO
Requer a V. Ex.ª, nos termos do disposto no Decreto Regulamentar nº 2-A/2005 de 24 de Março e no Regulamento
sobre o Licenciamento das Actividades Diversas, se digne a conceder-lhe o Licenciamento do Exercício da
actividade de realização de espectáculos de natureza Desportiva e de Divertimentos Públicos a seguir
identificada:
1 - Eventos de carácter desportivo:
 1.1 Prova desportiva de âmbito municipal (autorização requerida com uma antecedência mínima de 30
dias) …………………………………………………………………………………………… … … …… …………………
 1.2 Prova desportiva de âmbito intermunicipal (autorização requerida com antecedência mínima de 60
dias) ……………………………………………………………………………………………………………………………
 1.3 Outros (Manifestações Desportivas) ………………………………………………………………………….
2 -  Eventos de carácter cultural: ……………………………………………………………………………………………
3 -  Outros: …………………………………………………………………………………………………………………….
Localização:...................................................................................................................................................................
Percurso.........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data: início em........../........../.......... E término em........../........../..........
Horário............:............. Horas às............:........... Horas

Razões que justificam a realização da actividade naquele local e hora:.........................................................................
...........................................................................................................................................................................................
4.  - Para o efeito, requer igualmente a concessão de licença especial de ruído para o exercício de actividade
ruidosa temporária, nos termos previstos no art.º 15.º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17/01.
Esclarece que adoptará as seguintes medidas de prevenção / redução do ruído..........................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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3. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO
O pedido encontra-se instruído com os seguintes documentos:

 Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permita uma
correcta análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários
prováveis de passagem nas mesmas, bem como, o sentido da 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 do Instituto Estradas de Portugal (IEP) no caso de utilização de vias regionais e nacionais;
 Parecer da federação ou associação desportiva respectiva, que poderá ser sob a forma de visto no
regulamento da prova; (excepto para manifestações desportivas)
Nota – Proceder à entrega do seguro da prova, aquando do levantamento da licença
4. PEDE DEFERIMENTO

Lagos, .........de................................. de .............

O Requerente

.............................................................................................................
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