Licenciamento de Divertimentos Públicos (Em
(Em Espaços Públicos)

NIF/NIPC _____________________________

Entidade Organizadora:
Morada / Sede:
Cód. Postal:

Localidade:

Telef./Telem:

FAX:

E-mail:

Nome do Representante:
Residência:

Cód. Postal:

Pass. / C.C./B.I. N.º:

Localidade:

Data Validade:

Arquivo Identif.:

Objeto do Requerimento:
Requer a V.ª Ex.ª:
Na qualidade de _______________________________, e nos termos do disposto no artigo 29º do
Decreto-Lei
Lei nº 310/2002, de 18/12, e do DEC. Regulamentar nº 2 – A/2005 de 24/03, se digne
conceder-lhe
lhe autorização para realizar,
realizar, ao ar livre, em espaço público, o seguinte evento:

Divertimento Público (Tipo):_______________________________________________
Local/Percurso: (identificar claramente o local ou percurso público onde vai ser realizado o evento: rua,
estrada, praça, jardim, etc.) ____________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data(s) _______________________________________ Horário(s)_________________________
(apresentar os documentos indicados abaixo)
abaixo

Para o efeito declara que nas proximidades do local onde vai ser desenvolvida a atividade:
Existem edifícios:

de habitação

de escolas

de hospitais

similares

Não existem edifícios de habitação; de escolas; de hospitais e similares
similare
Documentos a anexar:
- Exibir Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão
- Exibir cartão de contribuinte da pessoa singular ou coletiva
- Programa ou memória descritiva do espectáculo / divertimento público
- Seguro de responsabilidade civil
- Certificado de inspeção, se aplicável
- Plano de evacuação, se aplicável
- Declaração de responsabilidade
responsabili
- Declaração de autorização de utilização do espaço (caso seja necessário)
- Licença de representação
- Direitos de autor
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(A preencher pelo requerente, após a conferência pelos serviços e apenas em casos de pedidos
indevidamente intuídos)

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
tendo
sido concedido um
prazo de 3 dias para juntar os documentos em falta.
Está a ser formulado fora do prazo (deve requerer com antecedência mínima de 15 dias
úteis, ou 30, ou 60 dias relativamente à data de inicio da atividade), de acordo com o nº 1 e
3, do art.º 31º, Capítulo VII, do D.L. nº 310/2002, de 18/01, e do Decreto Regulamentar nº 2
– A/2005, de 24/03.

Vila Cova de Alva, ____ de ____________________ de ______
O Requerente,
_______________________________
_____________________________________
(Assinatura idêntica à do Bilhete de Identidade/ C. C)

A preencher pelos Serviços
Guia de Pagamento nº_________________
_________________ Valor a pagar: ________________ Data: ____/_______/_________

Despacho/Decisão
- Deferido

- Indeferido

Data:_____/______/___________

O Presidente, ______________________________________________________________________
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