Informação dos Serviços

Despacho

A preencher pelos serviços

Registo de Entrada

A preencher pelos serviços

GED | Gestão Documental
Espetáculos e Divertimentos
em Lugares Públicos ao Ar Livre
Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
Identificação do requerente
Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia:
Tel:
N.º BI:
N.º CC:
NIF/NIPC:

Concelho:
Email:
Validade:
Validade

Fax:

Identificação do representante
Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia:
Tel:
N.º de identificação:
NIF/NIPC:
Na qualidade de2:

Concelho:
Email:

Fax:
Tipo de
documento1:

Validade:

Pedido
3

Na qualidade de :
vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo do disposto no art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro e do Regulamento
Municipal de Licenciamento de Atividades Diversas, concessão de licença para realizar ao ar livre, em espaço público, o seguinte
evento:
Competição desportiva (com caráter de competição ou classificação entre os participantes)
Prova desportiva de automóveis
Prova desportiva de outros veículos, com ou sem motor
Prova desportiva de peões
Manifestações desportivas (sem caráter de competição ou classificação entre os participantes)
Divertimento público
Tipo4:
Denominação:

1
2
3
4

Indicar o tipo de documento de identificação (Bilhete de identidade, Cartão de cidadão, passaporte ou outro)
Indicar a qualidade em que representa o requerente.
Indicar a qualidade em que apresenta o pedido (proprietário, usufrutuário, arrendatário, etc.).
Prova desportiva (ex. Atletismo, ciclismo, rally automóvel, prova todo-o-terreno); Divertimento público (ex. Arraial, romarias, baile, etc.).
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Local/percurso5
Morada/lugar:
Freguesia:
Percurso da prova:

Perímetro a afetar:

Para o efeito declaro que nas proximidades do local onde vai ser desenvolvida a atividade:
Existem edifícios:
De habitação;
Escolas;
Hospitais ou similares.
Não existe nenhum edifício de habitação, escola, hospital ou similar.
Data e período de funcionamento
Data de início6:
Horário de abertura7:

Data de fim6:
Horário de encerramento7:
Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares)

Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código
do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o
tratamento dos referidos dados por parte do Município de Reguengos de Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de
proteção de dados pessoais.
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação legal (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido formulado)
ou necessário ao exercício de funções de interesse público
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica
municipal em vigor
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o n.º de telemóvel indicado.

5
6
7

Indicar claramente o local ou percurso onde vai ser realizado o evento e o perímetro a afetar.
Indicar a data com o formato {dd-mm-aaaa}
Indicar a hora com o formato {hh:mm}
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Documentos em anexo
Outros documentos necessários ao esclarecimento da pretensão.
Traçado do percurso 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, os horários prováveis de passagem, bem como o sentido da marcha (no
caso de competições e manifestações desportivas e outras atividades que possam afetar o trânsito);
Regulamento da atividade (no caso de competições e manifestações desportivas e outras atividades que possam afetar o
trânsito);
Parecer das forças policiais que superintendem no território a percorrer (no caso de competições e manifestações desportivas e
outras atividades que possam afetar o trânsito);
Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não seja o município onde o pedido é apresentado
(no caso de competições e manifestações desportivas e outras atividades que possam afetar o trânsito);
Documento comprovativo da aprovação da prova pela Federação Portuguesa de Automobilismo ou pela entidades que tiver
competência legal, no âmbito do desporto automóvel, para aprovar provas (aplicável apenas às competições desportivas
automóveis);
Parecer da federação ou associação desportiva respetiva, que poderá ser em forma de visto sobre o Regulamento da Prova
(aplicável apenas às competições desportivas não automóveis);
Seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais.
Pede deferimento
Data

O Requerente

Gravar
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Imprimir

Enviar por email
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