nº reg.:

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

data:
pago pela guia:

REQUERIMENTO – LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS E OUTRAS
ACTIVIDADES NA VIA PÚBLICA
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova
Identificação do Requerente
Nome / Designação

Morada

Código Postal
E-mail
Número de B.I.

Emitido em

|

|

Arquivo

Número de Identificação Civil
Número de Identificação Fiscal / Pessoa Colectiva

Telefone / Telemóvel

Requer a V. Exa.
Licença para a realização de:
Provas desportivas de automóveis
Provas desportivas de outros veículos com ou sem motor
Provas desportivas de peões
Manifestações desportivas sem carácter de competição ou classificação entre participantes
Outras actividades
Especificar quais

A pretensão irá realizar-se no dia,
das

:

às

:

|

|

, das

:

às

:

; dia

|

|

, na localidade de

ou com o percurso:

Sendo o número de participantes previstos:

.

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (x) os documentos
que junta ao seu processo.
Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permita
uma correcta análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os
horários prováveis de passagem nas mesmas, bem como o sentido de marcha dos veículos.
Regulamento da actividade a desenvolver.
Parecer das forças de segurança competentes.
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Parecer das Estradas de Portugal, no caso de utilização de vias regionais e nacionais.
Parecer de outras Câmaras Municipais, caso de utilização de vias sob a sua jurisdição.
Documento comprovativo da aprovação da prova pela Federação Portuguesa de Automobilismo e
Karting ou da entidade que tiver competência legal, no âmbito do desporto automóvel, para aprovar as
provas.
Parecer da federação ou associação desportiva respectiva, que poderá ser sob a forma de
«visto» sobre o regulamento.
Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:

OBSERVAÇÕES:
a)

Deverá ser feita prova de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais aquando do
levantamento da licença.

b)

O parecer da federação ou associação desportiva não é válido para o licenciamento de manifestações
desportivas sem carácter de competição ou classificação entre os participantes assim como para provas
desportivas de automóveis.

Autorizo a notificação por via de correio electrónico

Pede deferimento, Condeixa-a-Nova,

de

de

20

O requerente

Dados do documento identificativo do
requerente verificados por,

NOTAS:

Em, _____ /_____ /_____
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