
    Exmo Senhor
    Presidente da Junta de Freguesia

Pede Deferimento.
Data: __ /__ /_____

O/A Requerente,

JUNTA DE FREGUESIA DE ESCARIZ

Município de Arouca

Nome: ______________________________________ NIF _ _ _ _ _ _ _ _ _

Morada/sede: __________________________ C.P. _ _ _ _ - _ _ _ ________

REQUERENTE

Solicita,  nos  termos do disposto no art.º  29.º  do D.L.  310/02, de 18 de Dezembro,  se  digne
conceder-lhe licença para realizar, ao ar livre, em espaço público, o segunte evento:

 Prova Desportiva        Manifestação desportiva sem carácter de competição ou classificação

 Divertimento        Festividade

      Tipo: (2)_____________________________________________________________________

      Local/trajecto:(3)______________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________

      Datas: _________________________ Horário: _____________________________

Para o efeito declara que:

 a actividade se refere aos festejos tradicionais da localidade acima referida

 nas proximidades do local onde vai ser desenvolvida a actividade:

 Existe(m) edifício(s):

 de habitação  de escolas  de hospitais ou similares

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

ENTRADA

OBJECTO DO PEDIDO (1)

Para o efeito junta:

                 Planta assinalando o local/trajecto onde vai ser realizado o evento

     ____________________________________________________________________

                ____________________________________________________________________

DOC. ANEXO(S)



(1) Deve ser apresentado com a antecedência mínima de:
a) provas desportivas, 30 ou 60 dias, conforme abranja um ou mais concelhos;
b) divertimento público, 15 dias úteis.

(2) Prova desportiva – ex. Atletismo, ciclismo, rally automóvel, ect.; Outras actividades – ex. Passeio 
automóvel todo-o-terreno, passeio BTT, passeio cicliturístico, etc.; Festividade – ex. Romaria em honra 
de …, ect.; Divertimento público – ex. Arraial, Jardim, ect.

(3) Identificar claramente o local ou o trajecto (público) onde vai ser realizado o evento:rua, estrada, Praça, 
jardim, etc.

(4) Restrições e condicionamentos: vd. Art. 30.º, 32.º e 33.º da norma citadina.
(5) É da competência da Junta. É, contudo, delegável e subdelegável nos termos do art.º 3.º da mesma norma.

  Atento o teor do requerimento, o exercício da actividade:

        Está sujeito licença especial de ruído – art.º 9.º do Regulamento Geral do Ruído (D.L.

           292/2000, de 14/11).

           O Requerente  já  não formalizou o respectivo pedido.

        Não está sujeito a licença especial de ruído – art.º 33.º do D.L. 310/2002, de 18 de Agosto.

  Não se vê inconveniente no deferimento do pedido.

  ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

Data: __ /__ /_____  O funcionário, ____________________________

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS (4)

 Solicite ao requerente que, no prazo de __ dias, formalize o pedido de licença especial de ruído.

 ____________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________

Data: __ /__ /_____      O Presidente,

__________________________________________

 Defiro o pedido

    ____________________________________________________________________________

Data: __ /__ /_____        O Presidente,

__________________________________________

DECISÃO (5)

Alvará n.º __________________  Emitido em __ /__ /_____

Obs. __________________________________________________________________________

        __________________________________________________________________________

NOTAS


