LICENCIAMENTO DE PROVAS DESPORTIVAS E DIVERTIMENTOS
PÚBLICOS (ESPAÇOS PÚBLICOS)

REQUERIMENTO
Secção:
Nº Entrada:
Data:
Processo Nº. ___________ / 20 _______

EXMO. SENHOR

O Funcionário

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
_________________________________

Nome _______________________________________________________________________________
com morada/sede em ___________________________________________________________________
código postal ___________ _________________________, contribuinte n.º ______________________,
vem requerer a V. Exa., nos termos do disposto no art.º 29.º do Dec.-Lei nº 310/2002, de 18 de
Dezembro, a licença para realizar, ao ar livre, em espaço público:
 uma Prova Desportiva com o seguinte percurso: ______________________________________
_______________________________________________________________________________,
 um Divertimento Público no seguinte local: __________________________________________
________________________________________________________________________________
no(s) dia(s) _________________________________________________________, com o(s) seguinte(s)
horário(s) ___________________________________________________________________________.

Para o efeito declara que nas proximidades do local onde vai ser desenvolvida a actividade:
 Existe(m) edifício(s):
 de habitação

 de escolas

 de hospitais

similares

 Não existe nenhum edifício de habitação, de escolas, de hospitais ou similares.

O requerente junta para o efeito, os seguintes documentos:
•

Planta assinalando o local/percurso onde vai ser realizado o evento;

•

Parecer de entidade competente;

•

________________________________________________________________________

Pede Deferimento

Alvaiázere, _______ de __________________, ___ de _______

O requerente
___________________________________________________

AVZ – IMP – 214.00

INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS
1.  - Atenta a declaração expressa no requerimento, o exercício da actividade * está/não está sujeita a
licença especial de ruído, nos termos do art.º 9.º do Regulamento Geral de Ruído (Dec.-Lei n-º 292/2000,
de 14/11).
2.  - A licença carece de parecer favorável das seguintes entidades ____________________________
_____________________________________________________________________________________
3.  - _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Em, _____/_____/2______

O Funcionário,
__________________________________

 - O pedido encontra-se devidamente instruído, pelo que, legalmente, nada obsta ao seu deferimento.
Em, _____/_____/2______

O Funcionário,
__________________________________
DESPACHO

Face à informação supra:
 - Solicite o parecer às entidades indicadas.
 - Solicite ao requerente que, no prazo de _____ dias, formalize o pedido de licença especial de ruído.
 - _________________________________________________________________________________
Em, _____/_____/2______

O Presidente,
__________________________________

 - Defiro o pedido.
Restrições e condicionantes _______________________________________________
_______________________________________________________________________
 - _________________________________________________________________________________
Em, _____/_____/2______

O Presidente,
__________________________________
NOTAS

Alvará n.º ___________________ emitido em ____/____/________
Obs. __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

* Riscar o que não interessa
 Vide Portaria n.º 1100/95, de 7 de Setembro
 Restrições e condicionamentos: vid. Art.º 30.º, 32.º e 33.º da norma citada e art.º 9.º do Regulamento Geral do Ruído.

