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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vizela

Nome

Contribuinte n.º

Representada por

Domicílio ou sede Código Postal -

Fax

-

Correio EletrónicoTelefone

Data

O Requerente

DATA E ASSINATURA

Pede Deferimento

Vem requerer a V. Exa, ao abrigo do disposto no Regulamento sobre o Licenciamento das Atividades Previstas do Decreto-Lei n.º 
268/2002, de 25 de novembro, e no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, emissão de licença para prova desportiva 
de:

ELEMENTOS A ANEXAR:

1. Traçado do percurso da prova

2. Regulamento, quando se trate de prova ou manifestação desportiva

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

com cerca de participantes, cujo percurso se inicia

em

e finaliza

em

no dia do mês com inicio às horas.

3. Parecer das Forças de Segurança competentes

4. Parecer das entidades com jurisdição sobre as vias a utilizar

5. Documento de aprovação da prova da Federação ou Associação Desportiva respetiva, quando se trate de prova 
desportiva com carácter de competição ou classificação

6. Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais

) Singular Coletivo Público Associação/Instituição Isento (ao abrigo da Lei
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