
Notas para preenchimento e instrução do requerimento
1) riscar o que não interessa; 2) proprietário, procurador, representante ou outro; 3)  assinatura do proprietário, procurador,
representante ou outro conforme BI

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

contribuinte n.º  BI/ Passaporte (1)  n.º  emitido em / /  por

Residência/sede (1) em  freguesia

código postal  -  concelho  telefone   fax

E-mail

na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.

Vem requerer a V.Ex.ª a concessão de  Licença ao abrigo do Regulamento Municipal de Exercício da actividade de realização de

Festividades e Outros Divertimentos em Locais Públicos, nos termos seguintes:

Denominação:

Indicar especificamente a(s) Rua(s), Avenida(s), etc:

Tipo de Evento: Arraial Romaria Baile Festejos Outros

Ocupação da Via Pública  / Autorização para corte de Trânsito (estradas e arruamentos)

OBJECTO DO PEDIDO

Realização do evento: lugar de Freguesia de

Data de Realização: Hora prevista para início Hora prevista para terminus/ h h/

Para o efeito junto os seguintes documentos:

- Fotocópia do BI/Passaporte;

- Fotocópia do NIF;

- Fotocópia de requerimento para licença de ruído

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente
pedido foram pagas pela guia / /

REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NA VIA PÚBLICA

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Monchique

Pede deferimento Requerente (3)

Monchique,  /  /

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

Div.  / / /



2-  -

OBSERVAÇÕES

DESPACHO

Em / /

O Presidente,
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