Largo do Município
4750-323 Barcelos

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
 COM CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO

OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO
 SEM CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome Completo/
Designação
N.º Identificação
Fiscal
N.º Identificação
Pessoa Colectiva
Domicílio
Fiscal

N.º Bilhete Identidade /
Cartão de Cidadão
Código de acesso à
Certidão Permanente

Válido
até
Válida
até
N.º/Lote

Código Postal

-

-

-

-

-

Andar

Localidade

Telefone

Telemóvel

Fax

Endereço Electrónico
 Proprietário

Na qualidade

 Usufrutuário

 Locatário

 Superficiário

 Outro: __________________

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE
Nome Completo
N.º Identificação
Fiscal

N.º Bilhete Identidade /
Cartão de Cidadão
 Mandatário

Na qualidade

 Sócio-gerente



Válido
até

Administrador

-

-

 Outro: _______________________________

PEDIDO
Ao abrigo do disposto nos artigos 58º a 63º do Regulamento de Actividades Diversas, vem requerer a V. Exa. Licença para a
realização de uma das seguintes actividades, abaixo especificadas:

 Prova desportiva de automóveis

 Manifestação desportivas

 Prova desportiva de outros veículos

 Cortejo

 Prova desportiva de Peões

 Procissão

 Outras actividades:
Entidade Organizadora da actividade
Período
de
ocupação
Horário

Data de início

Das

/

h

às

/

Data de fim

h

/

/

N.º Previsto de participantes

MOTIVO DE OCUPAÇÃO

Tel. 253809600
Fax. 253821263
email: geral@cm-barcelos.pt
www.cm-barcelos.pt
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ANTECEDENTES (a preencher pelos serviços)

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (x) os documentos que anexa ao seu
pedido.

 Fotocópia da Certidão de Registo Comercial válida e actualizada (se não preencheu o campo “Código de acesso à
Certidão Permanente deste modelo de formulário);
 Fotocópia do documento de identificação (Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão/Passaporte), ou caso se trate de
pessoa colectiva do documento de identificação do legal representante;
 Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal (quando não junte cópia do Cartão de Cidadão) / Cartão de identificação
de Pessoa Coletiva.
 Parecer das forças de segurança que superintendam no território a percorrer.
 Parecer das Estradas de Portugal, S.A, no caso de utilização de vias regionais ou nacionais.
 Parecer da respetiva Federação ou associação desportiva que pode ser sobre a forma do visto no regulamento
(caso se trate de prova desportiva com carater de competição e/ou classificação entre os participantes).
 Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permita uma
correta análise do percurso indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis de
passagem pelas mesmas, bem como o sentido da marcha.
 Seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, onde constem as situações que o mesmo prevê.
 Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:





OBSERVAÇÕES
Os modelos de requerimento e os Regulamentos Municipais podem ser consultados em www.cm-barcelos.pt.

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Tel. 253809600
Fax. 253821263
email: geral@cm-barcelos.pt
www.cm-barcelos.pt

Data

-

-
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