
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,

Requerimento para realização de prova desportiva 
(Decreto- lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro)

REQUERIMENTO
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permite uma análise do percurso indicando 
de forma clara as vias abrangidas, as localidades, as localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas, bem com o sentido de 
marcha;
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Características da prova:
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Atividade que pretende realizar:

Mod.DIV903.2

Local:

com residância/ sede em*

Requerente:

Nome/ firma ou denominação*

código postal*

Cont. Fiscal*

- , telefone*

Pede deferimento,

Paredes de Coura,

O Requerente,

Percurso a realizar:

Junta:

Dias e horas:

Regulamento de prova que estabelece as normas a que a prova deve obedecer;

Parecer das forças policiais que superintendem no território a percorrer;

Parecer do Instituto de Estradas de Portugal (IEP) no caso de utilização de vias regionais e nacionais;

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

/

No ato de levantamento da licença deve o requerente apresentar o seguro de responsabilidade civil bem como seguro de acidentes pessoais.
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