
Exm.o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo

REQUERIMENTO
LICENCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO DE DIVERTIMENTO PÚBLICO

Organizado nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre
(Pedido efectuado com a antecedência mínima de 15 dias úteis)

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome , nascido a

contacto nº
 

com residência na

na localidade de código postal nº

Contribuinte nº , portador do CC nº , válido até  na qualidade de:

 proprietário  organizador do evento  outro

Vem requerer a V. Exª. (nos termos do artigo 29º, do Decreto-Lei nº310/2002, de 18 de Dezembro, e respetivas alterações):

Licença para a realização de Espetáculo de Divertimento Público

 Arraial  Romaria  Baile  Festejos  Karaoke
Outro (descrição)

Localização do evento

Local

Freguesia Concelho Concelho

Para o período

Data de início Data de fim

Hora de início Hora de fim

Para os efeitos declara que na proximidade do evento

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

Existem edifícios de habitação, escolas, hospitais ou similares
O requerente compromete-se a respeitar os condicionamentos estabelecidos na lei, com especial atenção para os enunciados nos artigos 30º 
(espetáculos e atividades ruidosas) e 32º (condicionamentos), do Decreto-Lei nº310/2002, de 18 de Dezembro.

LER COM ATENÇÃO:
O pedido de requerimento foi devidamente instruído de acordo com os elementos disponibilizados pelo requerente.
O requerente declara que respeita integralmente as obrigações legais e regulamentares sobre o pedido.
O pedido de requerimento deverá obrigatoriamente ser acompanhado dos seguintes elementos:
1.BI/Cartão do Cidadão 2.NIF 3.Cartaz

Ferreira do Alentejo, , de  de . Pede Deferimento,

________________________________

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,
Conforme GSE

DESPACHO,

Class. 01.04. A4-210mmx297mm
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