GABINETE DE ATENDIMENTO
REGISTO DE ENTRADA
REQº __________
LIVº ___________
PROCº _________

INFORMAÇÃO

DESPACHO

DATA ____/____/____
O FUNCIONÁRIO

DATA ____/____/____
O RESPONSÁVEL

Deferido
Indeferido

DATA ____/____/____
O _______________

EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL
LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE PROVA DESPORTIVA DE ÂMBITO MUNICIPAL

REQUERENTE
Nome/Designação
Domicílio/Sede

Nº

Freguesia

Código Postal

Nº BI / CC

Data de
Emissão/Validade

Telefone

Telemóvel

/

/

NIF/NIPC
Fax

E-mail
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

PEDIDO
Vem requerer a V. Exa. nos termos do disposto nos art.ºs 44º e 45º do regulamento sobre o exercício das
atividades, licença de realização de prova desportiva de âmbito municipal, abaixo identificada:


Tipo de espetáculo / diversão (1) __________________________________________



Percurso a realizar _____________________________________________________



Dias e Horas: _____ / _____/ ______ das ______ horas às _______ horas,



Local _________________________________________________________________________________

(1) Atividade que pretende realizar

PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

Conferida pelo BI / CC nº. ______________, de ____/____/____
O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas declarações,
declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Divisão de Urbanismo, Ambiente, Qualidade e Intervenção/ Atendimento aos Cidadãos
V. 14.12
Praça do República • 7470-220 Sousel • tel. 268 550 100 fax 268 550 110 • geral@cm-sousel.pt
Mod.AC.15/8

Anexo: FICHA DE INSTRUÇÃO

FICHA DE INSTRUÇÃO
LICENÇA DE REALIZAÇÃO DE PROVA DESPORTIVA DE ÂMBITO MUNICIPAL
O seu pedido para licença de realização de prova desportiva de âmbito municipal deverá ser apresentado com a
antecedência mínima de 30 dias úteis, acompanhado dos seguintes elementos:
1. No caso de se tratar de uma empresa/associação deverá apresentar constituição da mesma com a
indicação da forma de obrigar e cópia dos documentos civis de quem tem poderes para assinar e
documento fiscal da mesma;
2. 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 nas mesmas, bem como o sentido da marcha;
3. Regulamento da prova que estabeleça as normas a que a prova deve obedecer;
4. Parecer das forças policiais que superintendam no território a percorrer;
5. Parecer do Instituto Estradas de Portugal no caso de utilização de vias regionais e nacionais;
6. Parecer da federação ou associação desportiva respectiva que poderá ser sobre a forma de visto no
regulamento da prova;
7. Aquando do levantamento da licença, deverá o requerente apresentar:
Seguro de responsabilidade civil
Seguro de acidentes pessoais
TAXAS A APLICAR
 Artº 41º da Tabela de Taxas e Licenças
 6 – Provas Desportivas
6.1 – Pelo licenciamento …………………………………………… 125,10 €
6.2 – Pelo averbamento ……………………………………………. 41,00 €
 Nº. 7.3 e 7.4 do Artº 21 da TTL
 Corte/condicionamento trânsito …………………….……………… 51,60 € (por dia)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL



Decreto-Lei nº 204/2012, de 29 de agosto, que republica o Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro e
Decreto-Lei nº. 264/2002, de 25 de novembro;
Art.º 44.º e 45º - Regulamento sobre o exercício das atividades diversas no Município de Sousel

O funcionário de Atendimento que efetua a receção procede à verificação da instrução do processo e, na eventualidade de existirem elementos
em falta, assinala na presente ficha a deficiência encontrada, aconselhando o interessado a não efetuar a entrega do processo sem que o
mesmo seja devidamente corrigido.

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO

O Funcionário do Serviço de
Atendimento

O Responsável pelo Serviço de
Atendimento

Data

Data

-

-

-

-

