
 
  

 

Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

(Nome) ___________________________________________________________________________________, 

contribuinte n.º _____________________, portador do bilhete de identidade / cartão do cidadão n.º 

______________, emitido em ______/______/______, pelo A.I. de _________________________________, 

residente em ___________________________________________________, código postal ________-_____, 

freguesia de ____________________________, concelho de ______________________________________, 

telefone número ____________________, Correio eletrónico _____________________________________. 

 

 

2. OBJECTO DO PEDIDO 

Vem requerer a V. Ex.ª, nos termos no disposto no artigo 29º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro 

e do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março, se digne conceder-lhe licença para realizar na via 

pública / espaço público, a seguinte actividade, de acordo com as normas e regulamento em vigor. 

 
  Prova desportiva (b)  

  Manifestação desportiva (b) 

  Divertimentos públicos (a) 

  Outros (a) _____________________________________________________________________________ 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL  
 
 

Designação do local: ________________________________________________________________________ 

Freguesia: ___________________ Concelho: _________________ 

 

Dias: _______________________________ Horário: entre as ___________ e as ___________ 

 

Para o efeito declara que nas proximidades do local onde vai ser realizada a actividade existem: 

 
  Edifícios: 

  Habitação 

 Escola 

  Hospital 

 
  Não existe nenhum edifício de habitação, escola, hospital ou similar 

 

 

O requerente declara sob compromisso de honra que a realização do evento    não afeta o trânsito local (1) 

 afeta o transito local 

 
 

 

 

 

 

Pede deferimento, 
 

Caminha, _____de _________________de ________, 
 

Assinatura do Requerente 
 
________________________________________________ 

 



 
 

 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

 

 O pedido deve ser apresentado com antecedência mínima de a) 15 dias úteis; b) nunca inferior a 30 ou 60 

dias, conforme se desenrole em um ou mais Municípios; provas desportivas: ex.: atletismo, ciclismo, rally 

automóvel, prova todo terreno, etc.; divertimento público: ex.: arraial, romaria, baile, etc.. 

 

DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO 

 

 Fotocópia do Cartão de Identificação Civil, no caso de pessoa colectiva, documento comprovativo da composição dos órgãos sociais   

 Provas desportivas ou manifestações desportivas na via pública terá de ser acompanhada com os seguintes documentos: 

 Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, indicando as localidades e 

horários prováveis de passagem; 

 Regulamento da prova; 

 Parecer das forças policiais 

 Parecer da EP quando da utilização de vias regionais ou nacionais 

 Parecer da Federação ou Associação desportiva respectiva  

 

(1) Se afetar o trânsito local terá de ser solicitado parecer ao GNR 

 

  

 


