
 

________________________________________________________________________________ 

Mod. 430/1 CMVCT 

 
 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 
Nome                                                                                                  , Contribuinte Fiscal nº                                                , 

residente no Lugar/Rua                                                          , da freguesia de                                                               , 

Código Postal                        , Localidade                                                                                                        , com o 

telefone                                  , telemóvel                                        , E-mail                                                                            , 

titular B.I. / Cartão Cidadão  nº.                                    , emitido em / data de validade          de                            de           . 

 

PRETENSÃO 

 

Solicito a concessão da Licença para utilização do Teatro Municipal Sá de Miranda, nos termos do art.º 75º da Secção 

XI – Equipamentos Culturais, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, para o(s) dia(s) 

__________________, do mês de ______________________, com início às __________ horas e termo às __________ 

horas, sito na Rua Sá de Miranda, freguesia de Santa Maria Maior. 

 

DATA E ASSINATURA 

 

Pede deferimento, Viana do Castelo, ________________________, O Requerente, 
 
 

_________________________________________________ 

 

ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO 

Assinalar no quadrado em branco os elementos apresentados com o requerimento. 

Memória descritiva e justificativa do recinto nos termos do art.º 5 do Decreto-Lei n.º 268/2009 de 29 de Setembro. 
Plano de evacuação em situações de emergência os termos dos art.º s 5 e 15 do Decreto-Lei n.º 268/2009 de 29 de 
Setembro. 
Fotocópia de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais nos termos do n.º 4 do art.º 5 do 
Decreto-Lei n.º 268/2009 de 29 de Setembro. 
Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão. 
Fotocópia do Cartão de Contribuinte e/ou pessoa coletiva. 

Para pedido de isenção ou redução: 

Enquadramento como entidade / pessoa a isentar – arts 5º a 7º e 75º do Regulamento da Tabela de Taxas e 
Licenças e/ou enquadramento face à lei geral. 
Última declaração de rendimentos e respetiva nota de liquidação (IRS) ou comprovativo de isenção, emitido pelo 
serviço de Finanças (pessoa singular). 
Declaração de rendimentos anuais auferidos emitida pela entidade pagadora (pessoa singular). 
Cópia dos estatutos ou comprovativo de natureza jurídica das entidades e da sua finalidade estatutária (pessoa 
coletiva). 
Última declaração de IRC e respetivos anexos ou comprovativos de isenção de IRC (pessoa coletiva). 

 

Pedido de Utilização do Teatro Sá de Miranda – Sala de Ensaios 
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