
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
                                   Licenciamento para a realização de espetáculos desportivos e de 

divertimentos públicos       
                                                                     

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal    

Contribuinte     Telefone   Telemóvel    Data nasc.  

BI/CC      Validade    Email  

OBJECTO DO REQUERIMENTO

Vem   requerer   a   V.ª  Ex.ª,  o  Licenciamento  para  a  Realização  de  Espetáculos  Desportivos  e  de  

Divertimentos Públicos. 

Entidade :

Actividade pretendida: 

Local do Exercício da Atividade: 

Percurso a realizar: 

Data do exercício da atividade: 

Hora do exercício da atividade: 

Documentos a anexar:

 Traçado do percurso da prova, sobre mapa e 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 das mesmas, bem como o sentido da marcha

  Regulamento da prova que estabeleça as normas a que a prova deve obedecer;

 Parecer das forças de segurança competentes; 

Parecer da federação ou associação desportiva, que poderá ser sobre a forma de visto no regulamento 
da prova. 

 Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar
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Observações:

Consentimento prévio, para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos do artigo 63º do CPA, aprovado 
pelo DL 4/2015, de 7 de janeiro   Sim   Não

Pede deferimento,

Póvoa de Lanhoso,  

O(A) Requerente,
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