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    MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

REQUERIMENTO – LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO 
DA ATIVIDADE DE ACAMPAMENTOS OCASIONAIS 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

REQUERENTE 

Nome:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________ B.I./C.C.: _________________________ Válido até: _____/_____/_______ Emissão:  ______________________  

Naturalidade: ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Residência/Sede: _________________________________________________________________________________________, Nº. _____ Lote, Andar:  _________  

Fração: ________ Sítio/Lugar: _____________________________________________ Código Postal ________-_______  __________________________________  

Telefone: _____________________ E-mail  _______________________________________________________________________________________________________  

Representado por:  __________________________________________________________________________________________________________________________  

Na qualidade de:  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

PEDIDO 

Vem requerer a V. Exª. a emissão de licença para a realização de Acampamento Ocasional, nos termos previstos no artigo 59º., 

do Regulamento Municipal de Licenciamento e Fiscalização de Atividades Diversas: 

Local de realização: _________________________________________________________________________________________________________________________  

Freguesia de:  ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Dias de realização _______/_______/_______ a _______/_______/_______ 

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR nº. 1, artigo 59º., Regulamento Municipal de Licenciamento e Fiscalização de Atividades 

Diversas 

o Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade / Identificação Fiscal – Fotocópias 

o Planta de localização com indicação do local para a instalação do acampamento 

o Autorização expressa do proprietário do prédio, se não for o interessado, com indicação do prazo de duração da mesma 

O subscritor declara, sob compromisso de honra, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

Pede deferimento 

 

Município de Vila Nova de Poiares, __________ de ________________________________________ de 20_____ 

O/A requerente, 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

REGISTO DE ENTRADA 

Nº. ___________ Livro:_________ 

Em ______/______/____________ 
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BALCÃO ÚNICO 

Conferi a assinatura do subscritor, através da exibição de documento de identificação. 

A/O assistente técnico 

 

___________________________ 

 

PROCEDIMENTO 

Após recepção do requerimento e nos termos do nº. 1, do artigo 60º., do Regulamento Municipal de Licenciamento e 

Fiscalização de Atividades Diversas, é solicitado parecer às seguintes entidades: 

a) Delegado de Saúde: ofício nº. ______________, de ______/______/______ 

Parecer recepcionado em ______/______/______; Favorável ____, Desfavorável ____. 

b) Comandante da G.N.R. da área: ofício nº. ______________, de ______/______/______ 

Parecer recepcionado em ______/______/______; Favorável ____, Desfavorável ____. 

c) Outras entidades, técnicos ou serviços que se considere necessário: ofício nº. ______________, de ______/______/______ 

Parecer recepcionado em ______/______/______; Favorável ____, Desfavorável ____. 

DECISÃO 

Pedido: DEFERIDO ______      INDEFERIDO ______ 

O Presidente da Câmara Municipal ____________________________________________________________________      ________/________/________ 

BALCÃO ÚNICO 

Decisão final comunicada ao requerente, através de ofício nº. ______________, de ______/______/______. 

Atribuída a Licença Nº. ___________/201___, datada de _______/________/_______, com validade até _______/_______/_______. 

Pago através da guia nº. ______________, de _______/_______/______, no valor de ________________,________. 

A/O assistente técnico ______________________________ em: ______/______/______. 

Em ________/________/20______ 


