PEDITÓRIOS, FESTAS OU ESPETÁCULOS PÚBLICOS COM FINS DE BENEFICÊNCIA
AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO
Exmo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Tavira
REQUERENTE
Nome*(1)
Morada/Sede*
Freguesia*
Código postal*

-

Localidade

N.º de Identificação Fiscal*

Singular

Telefone*

Coletiva

Telemóvel*

Email*
Apresenta o requerimento na qualidade de
* Campos de preenchimento obrigatório. (1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou coletiva.

PEDIDO
Vem requerer a V. Exa., ao abrigo do Decreto-Lei n.º 87/99, de 19 de março, autorização para:
Realização de peditório de rua de acordo com o seguinte:
com recurso a pessoal próprio (2)

com recurso a

com contrapartida de bens

sem contrapartida de bens

com banca

sem banca

entre os dias

/

/

e

/

voluntário(s) (2)

/

nos seguintes locais:
Realização de espetáculo com a designação:
No dia

/

Localizado em

/

entre as

domínio público

h

e as

h

domínio privado (3)

Morada:
Código postal:

-

Localidade:

Freguesia:
(2) A entidade promotora do peditório de rua fica obrigada a credenciar o pessoal próprio ou voluntário envolvido na sua realização, devendo
comunicar os termos da credenciação.(3) Mediante autorização expressa do proprietário.
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Tendo em vista a angariação de receitas para:
Beneficência e assistência a pessoa(s) económica e socialmente desfavorecida(s);
Socorro a pessoas vítimas de calamidades públicas
Outro:
Especificar o fim:
Número de Identidicação Bancária da entidade requerente:
Banco
Número de Identificação Bancária para depósito de donativos:
Banco
N.º de telefone de valor acrescentado

ANEXOS
Para o efeito, anexa ao presente requerimento os seguintes documentos:
Documentos de identificação do requerente;
Documentos comprovativos da legitimidade do requerente, (quando mandatário, anexar procuração);
Cópia do modelo de credencial/cartão dos envolvidos, em formato A4, a cores, quando se tratar de
peditório;
Documento comprovativo do número de envolvidos (pessoal próprio e/ou voluntário);
Cópia da publicação em Diário da República da declaração de Utilidade Pública da Instituição, caso exista,
quando se tratar de peditório em banca;
Autorização expressa do proprietário, quando se tratar de espetáculo em domínio privado.
Tavira,

/

/
O/A Requerente

NOTAS (esta informação não dispensa a consulta da legislação aplicável)
1. Deverá formular o pedido com a antecedência máxima de 60 dias e mínima de 30 dias, com exceção dos referentes à realização de
espetáculos públicos e de peditórios de rua para angariação de fundos que se destinem a socorrer pessoas vítimas de desastres e
calamidades públicas;
2. A entidade promotora do peditório de rua fica obrigada a credenciar o pessoal próprio ou voluntário envolvido na sua realização,
devendo comunicar, com a antecedência máxima de 60 dias e mínima de 30 dias, os termos da credenciação;
3. É obrigatória a prestação de contas ao Município de Tavira da receita obtida até 30 dias após o termo da data autorizada para a
realização do evento, em declaração própria para o efeito, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º;
4. As instituições de crédito e as entidades autorizadas a prestar serviços de telecomunicações de valor acrescentado ficam obrigadas
a transmitir ao Município de Tavira os montantes pecuniários apurados nos peditórios no prazo de 10 dias contados a partir do termo
da data autorizada para a realização dos mesmos, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º;
5. A angariação de receitas para os fins e pelos meios previstos, sem autorização da autoridade administrativa competente, bem como
a não prestação de contas, é punível.
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