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    MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

REQUERIMENTO – AUTORIZAÇÃO PARA A 

REALIZAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS DE PEÕES 

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

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

REQUERENTE 

Nome:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________ Telefone: _________________________ E-mail:  ________________________________________________________  

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

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

Representado por:  __________________________________________________________________________________________________________________________  

Na qualidade de:  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

PEDIDO 

Vem requerer a V. Exª. AUTORIZAÇÃO para realização de provas desportivas de peões ou que usem meios de locomoção, cujo 

trânsito está equiparado ao trânsito de peões, nos termos previstos no artigo 78º., do Regulamento Municipal de 

Licenciamento e Fiscalização de Atividades Diversas: 

Atividade que pretende realizar: ___________________________________________________________________________________________________________  

Local do exercício da atividade: ____________________________________________________________________________________________________________  

Número previsto de participantes:  ________________________________________________________________________________________________________  

Dias de realização da atividade _______/_______/_______ a _______/_______/_______ 

Horário da realização da atividade: ____________H______; ____________H______; ____________H______; ____________H______; ____________H______ 

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR nº. 1, artigo 81º., Regulamento Municipal de Licenciamento e Fiscalização de Atividades 

Diversas 

o Cópia do C.C./B.I., com inscrição aposta da respetiva autorização, quando o pedido for enviado por correio ou via eletrónica 

o Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permita uma correta análise do 

percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas, bem como 

o sentido de marcha; 

o Regulamento da prova; 

o Parecer das forças de segurança competentes; 

o Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não seja a Câmara Municipal onde o pedido é 

apresentado; 

o Parecer da Federação ou associação desportiva respectiva, que poderá ser sob forma de visto sobre o regulamento da prova. 

 

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

 

REGISTO DE ENTRADA 

Nº. ___________ Livro:_________ 

Em ______/______/____________ 
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Pede deferimento 

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

O/A requerente, 

 

 

__________________________________________________________________________ 

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 artigo 85º., do Regulamento Municipal de Licenciamento e Fiscalização de 

Atividades Diversas, (utilização de estradas nacionais com extensão superior a 50Km) é solicitado parecer à seguinte 

entidade: 

a) Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR): 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 _______/_______/_______, tendo sido 

apresentado Seguro de Responsabilidade Civil, bem como Seguro de Acidentes Pessoais, de acordo com o estabelecido no nº. 

2, artigo 84, do Regulamento Municipal de Licenciamento e Fiscalização de Atividades Diversas:  _________________________________ . 

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

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

Em ________/________/20______ 


