
 

 

ENTRADA Nº DATA REQUERIMENTO PROCESSO 

    

O FUNCIONÁRIO:  

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

 

MVNC-R029-0 1 

 

LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS 

 

EXMO. SR. PRESIDENTE 

Nome  

BI / CC  NIF / NIPC  

Morada    Porta 

Código Postal  -  Freguesia Concelho 

TLF / TLM   Email 

 Representado por   na qualidade de procurador.

 Declaro que pretendo ser notificado no endereço de email fornecido, exceto nos casos em que a lei obrigue a outro tipo de notificação (ao
assinalar esta opção, todas as notificações subsequentes serão efetuadas por correio eletrónico). 

 
 

OBJETO DO REQUERIMENTO 

Vem requerer a V. Ex.ª, licença para a realização da seguinte prova desportiva  

 

 

Local exato ou percurso definido para o exercício da atividade   

 

 

 

Datas/ horários: do dia  -  -  ao dia  -  -  , das  às  

 
 

Pede deferimento, O requerente, 

Data    
 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A ANEXAR 

 Procuração (se a petição for subscrita por procurador) 

 Certidão Permanente de Registo Comercial (no caso de Pessoa Coletiva) 

 Parecer da federação ou associação desportiva respetiva, que poderá ser sobre a forma de visto no regulamento da prova 

 Parecer das forças policiais que superintendam no território a percorrer 

 Parecer do instituto de estradas de Portugal (IEP) no caso de utilização de vias regionais e nacionais 

 Regulamento da prova que estabeleça as normas a que deve obedecer 

 Seguro de Acidentes Pessoais e comprovativo do pagamento 

 Seguro de Responsabilidade Civil e comprovativo do pagamento 

 Traçado do percurso, 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 das mesmas, bem como o sentido de marcha 
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