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Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Munícipio de Tavira. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua atualização ou correção.

PROVA DESPORTIVA
LICENCIAMENTO
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Tavira
DA 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*
Telefone *

Singular
Telemóvel *

Coletiva (2)
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 (2) Assinalar com X a opção pretendida.

DO PEDIDO

Requer a V.Exa., nos termos do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, a emissão de licença para a realização
de uma prova desportiva designada por:
sendo que a mesma se compõe da(s) seguinte(s) modalidade(s):
a realizar na freguesia de
no(s) dia(s)

com início às

horas e términus às

horas

Mais requer, ao abrigo do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo DecretoLei n.º 278/2007, de 1 de agosto, a emissão de licença especial de ruído.
DOS ANEXOS

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados.
1. Documentos de identificação civil;
2. Regulamento da Prova;
3. Mapa do percurso e respetiva descrição, com menção aos locais de paragem;
4. Parecer das forças policiais que superintendam no território a percorrer;
5. Parecer do Instituto de Estradas de Portugal, no caso de utilização de vias regionais e nacionais;
6. Parecer da federação ou associação desportiva respetiva, que poderá ser sobre a forma de visto no
regulamento da prova.
7. Outro(s)
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DA 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/a, 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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