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ACAMPAMENTO OCASIONAL
EMISSÃO DE LICENÇA
.

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Tavira
IDENTIFICAÇÃO DO PROMOTOR/ORGANIZADOR

Nome/Designação*(1)
Morada/Sede *
Freguesia *
Código Postal *

-

Localidade

Nº de Identificação Civil
Tipo

Válido até

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

Passaporte

/

/

Vitalício

Sim

Não

Autorização de Residência

Outro
N.º de Identificação Fiscal*

Singular

Telefone *

Coletiva

Telemóvel *

Fax

Email
* - Campos de preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas. As datas devem ser escritas no formato aaaa/mm/dd.
(1) Nome ou designação do requerente.

REPRESENTANTE

Nome*
N.º de Identificação Fiscal*
Nº de Identificação Civil*
Tipo

Válido até *

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

/
Passaporte

/

Vitalício

Sim

Não

Autorização de Residência

Outro
Telefone *

Telemóvel *

Na qualidade de: (2)

Mandatário

Procurador

Fax
Sócio-gerente

Administrador

Outro
(2) Assinalar com X a opção pretendida.

DO PEDIDO

Requer a V.Ex.ª que se digne emitir a necessária licença para a realização da atividade de acampamento ocasional
nos termos do Decreto-Lei n.º 310/2002 de 18 de dezembro , na redação dada pelo Decreto-Lei nº 204/2012, de 29
de agosto, em
de

/

/

até

/

/

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que
anexa ao seu processo.
1. Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que confira a legitimidade para a
pretensão;
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2. Autorização do proprietário do prédio onde se pretende realizar o acampamento (acompanhada do
documento de Identidade).
3. Outros documentos que o requerente considere necessários e esclarecedores da sua pretensão.
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
.

MEIOS DE NOTIFICAÇÃO

Autorizo o envio de eventuais notificações referentes ao procedimento iniciado pelo presente requerimento
para o seguinte endereço eletrónico:
E-mail
Solicito que as notificações referentes ao procedimento iniciado pelo presente requerimento, sejam dirigidas a:
Nome/Designação
Morada
Freguesia
-

Código Postal *

Localidade

Telefone
O/A subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade
Pede deferimento,
Tavira,

/

/
O/A Requerente

Assinatura do/a requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar
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