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Exmo.(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Tomar

DIVERSÃO PROVISÓRIA

(Pedido de licenciamento para recinto de diversão provisória)

O Município informa que, de acordo com o artigo 6º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), os seus dados pessoais serão tratados de forma 
lícita pelo Município de Tomar e pelas entidades externas necessárias, no âmbito das suas atribuições e competências. Ao assinar o presente documento 
está a declarar que leu e compreendeu os direitos e deveres que tem no âmbito da Política de Privacidade e de Proteção de dados, na relação do Município 
de Tomar com o Cidadão, autorizando o tratamento dos seus dados pessoais.
pede deferimento, 

Tomar,             de  de

assinatura ...........................................................................................


	Página em branco
	Página em branco

	Texto2: 
	Texto7: 
	Texto5: 
	1: 
	REQUERENTE:   1. REQUERENTE
	requerente circulo: Off
	 requerente quadrado: 
	requerente linha: 

	nome/designação:   nome/designação
	nome designação espaço:   
	NIF/NIPC:   NIF/NIPC
	NIF/NIPC espaço:   
	BI/CC/passaporte:   BI/CC/passaporte
	BI/CC/passaporte espaço:   
	validade espaço:   
	e-mail espaço:   
	na qualidade de:   na qualidade de
	na qualidade de espaço: []
	contacto preferencial espaço: []
	2: 
	MORADA ALTERNATIVA:   2. MORADA ALTERNATIVA
	morada alternativa circulo: Off
	morada alternativa quadrado: 

	morada:   morada
	morada espaço:   
	código postal:   código postal
	código postal espaço 1:   
	código postal espaço 2:   
	concelho espaço:   
	freguesia:   freguesia
	freguesia espaço: []
	id# caso espaço: 
	n: 
	ºanexos: 
	º caso espaço: 

	data espaço: 
	processo espaço: 
	REGISTO (a preencher pelos serviços): REGISTO (a preencher pelos serviços)
	localidade 1:   localidade
	concelho 1:   concelho
	concelho 2:   concelho
	concelho 1 espaço:   
	localidade espaço:   
	5: 
	 DECLARAÇÃO:   5. DECLARAÇÃO
	autorização para o tratamento de dados circulo: Off
	autorização para o tratamento de dados quadrado: 

	freguesia epaço 2: []
	Texto1: id# caso:
	etjdzgfzjj: data:
	jysnjgf: n.º caso:
	logo tomar cidade templária_af_image: 
	57itdyjuyk: n.º anexos:
	7juyetdnhg: processo:
	6: 
	 AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE DADOS:   6. AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE DADOS

	a4r6zjyfhm5i7sryj: 
	3: 
	PEDIDO:   3. PEDIDO

	SAFSDEA:   requer a V. Exa. se digne aprovar o licenciamento para recinto de diversão provisória da iniciativa  ________________________________________________  que a seguir se identifica, a conceder, nos termos do art.º 7ºA do D.L. 309/2002 na sua atual redação.
	código postal espaço 4:   
	armazéns:           armazéns
	estabelecimento de restauração e bebidas:           estabelecimento de restauração e bebidas
	outros:           outros
	Texto12:   
	4: 
	LOCALIZAÇÃODORECINTO:   4. LOCALIZAÇÃO DO RECINTO

	morada 2:   morada
	morada espaço 2:   
	localidade 2:   localidade
	localidade espaço 2:   
	código postal espaço 3:   
	morada 3:   morada
	períododefuncionamento:   período de funcionamento e duração do evento
	morada espaço 3:   
	período de funcionamento1:   
	localidade 3:   localidade
	estádios e pavilhões:           estádios e pavilhões desportivos para realização de espetáculos de natureza artística ou outra
	DECLARO,PARA:   declaro, para os devidos efeitos, que na instrução do presente pedido todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido.
	garagens:           garagens
	autorizo o levantamento:           autorizo o levantamento da licença por
	telefone:   telefone
	telefone espaço:   
	espaço autorização:   
	dia dropdown: []
	mês dropdown: []
	ano dropdown: []
	Check Box18: Off
	Check Box4: Off
	Check Box7: Off
	Check Box9: Off
	Check Box11: Off
	Check Box13: Off
	e-mail:   e-mail
	validade:   validade
	contacto preferencial:   contacto preferencial
	telefone espaçohtg:   
	código postal espaço 45656:   
	código postal espaço 355:   
	localidade espaço 22413:   
	lotação sentados:   lotação (sentados)
	lotação sentados1:   
	lotação em pé 1:   
	lotação em pé:   lotação (em pé)
	descrição da iniciativa espaço:   
	nome do evento:   nome do evento
	código postal espaço 45445: 


