
Exmo Senhor

Presidente da Junta de Freguesia

Requerente

Morada

Localidade

Código Postal -

Freguesia

Município

BI CC Nº

Data emissão ou validade

Local de emissão

NIF

Contactos: Telefone

Telemóvel

Fax

e-mail

Vem requerer a V.Exa, o licenciamento nos termos do regulamento Municipal em vigor para 

deenvolver a seguinte atividade:

Atividade (1)

Local/percurso do exercício da atividade (2)

Licença especial de ruído (3) Sim Não Nº de dias

Prova Interminicipal (3) Sim Não

Prova Nacional (3) Sim Não Prova Internacional (3) Sim Não

Dia

Horário da atividade: das h às h

Dia

Horário da atividade: das h às h

Dia

Horário da atividade: das h às h

Dia

Horário da atividade: das h às h

Data

O requerente

(1) Arraial, romaria, baile, prova desportiva ou outro

(2) Divertimento público: (recinto, morada, localidade); Espetáculos desportivos: (início e fim de percurso)

(3) Preencher pelos serviços

Ruído/Divertimento Público



Documentos que devem acompanhar o presente requerimento:

Fotocópia do documento de identificação

Fotocópia co cartão de identificação fiscal, singular ou coletiva

Autorização para utlização do espaço

Parecer da Junta de Freguesia da área

Parecer da entidade policial respetiva

Programa com indicação do horário de inicio e fim

Fotocópia do documento de identificação

Fotocópia co cartão de identificação fiscal, singular ou coletiva

Autorização para utlização do espaço

Parecer da Junta de Freguesia da área

Parecer da entidade policial respetiva

Planta de localização

Programa com indicação do horário de inicio e fim

Certificado de inspeção

Seguro de responsabilidade civil/acidentes pessoais

Projeto de instalação do recinto com respetiva memória descritva e justificativa

Termo de responsabilidade pela montagem

Obs: o pedido de licenciamento deve de ser entregue, com 15 dias úteis de antecedência

Fotocópia do documento de identificação

Fotocópia co cartão de identificação fiscal, singular ou coletiva

Traçado do percurso da prova e/ou planta de localização do espaço

Autorização para utlização do espaço

Regulamento de atividade

Programa com indicação do horário de inicio e fim

Seguro de responsabilidade civil/acidentes pessoais

Parecer das autoridades policiais

Parecer do instituto de estradas de Portugal (EP), caso vias regionais e nacionais

Parecer da(s) Junta(s) de Freguesia(s)

Parecer da federação ou associação desportiva respetiva (visto ou regulamento da prova)

Obs: O pedido de licenciamento deve ser entregue, com 30 dias de antecedência nas provas municipais e com 60 dias de

antecedência nas restantes provas.

Consulta dos regulamentos municipais na página da internet

www.cm-loures.pt/ap_regulamentos.asp

ARRAIAL, ROMARIA, BAILE OU OUTROS

RECINTOS (ITINERANTE E/OU IMPROVISADO)

PROVAS/DIVERTIMENTOS DESPORTIVOS/DESFILES DIVERSOS

http://www.cm-loures.pt/ap_regulamentos.asp

