MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ARMAS E EXPLOSIVOS

COMUNICAÇÃO
Para utilização de reproduções de armas de fogo para práticas recreativas em feiras de
diversão, feiras e mercados ou em recintos itinerantes e improvisados
Ex.mo Sr. Comandante da Esquadra (PSP) / Posto Territorial (GNR) / Comandante Local
(Polícia Marítima)1 de _________________________________ (localidade),
(Preencher com letra de imprensa e em maiúsculas)

A

COM UNICA NT E – ENT ID A D E COLET IVA ou S INGULA R

Nome: _______________________________________________________________________________
RESIDÊNCIA
Rua: _________________________________________________________ Nº: ________ Andar: ______
Localidade: ________________________________________ Freguesia: __________________________
Concelho: ___________________________________Distrito: ___________________________________
Código Postal: ______ - ____ ____________________________
OUTROS DADOS
B.I. Nº: __________________________________ Data de Emissão: _____/_____ /______
Telefone/ FAX/ Telemóvel:__________________ ____________________ __________________
Correio Eletrónico: ____________________________________@_________________________
Data de Nascimento: _____/_____ /______ NIF / NIPC: _____________________
Profissão: _____________________________________________________________________________

B

ID E NT IFICA ÇÃ O D A A UT OR IZA ÇÃ O / VEÍ CULO / A R M A S
Autorização:
Autorização emitida pela PSP n.º: _______________ de 21___, válida até ___/ ___/ 21___
Atividade:
Atividade de diversão em feiras de diversão, feiras e mercados ou em recintos itinerantes e improvisados,
com utilização de ____ reproduções de armas de fogo para práticas recreativas instaladas na estrutura ou
reboque de matrícula ___ - ___ - ___, identificado no certificado de qualidade n.º _______________, ao
abrigo do artigo 3º da Lei n.º 50/2013 de 24 de Julho.

C

COM UNICA ÇÃ O

Em cumprimento do disposto no artigo 3º n.º 4 da Lei 50/2013 de 24 de Julho, venho comunicar a V.
Ex.ª que, nos dias ___/ ___/ _____ a ___/ ___/ _____, vou exercer a atividade, para a qual estou
devidamente licenciado, utilizando Reproduções de Armas de Fogo para Práticas Recreativas na
________________________________________________________________ (identificação do evento),
em Rua/Lugar_________________________________________________________________________
Freguesia ____________________________________________________________________________,
Concelho de __________________________________________________________________________,
Distrito de ___________________________________________________________________________.
_______________, ___ de ____________ de 201__

O COMUNICANTE
_______________________________________________
(Assinatura conforme Bilhete de Identidade)

MOD. O

Enviar por fax, correio, correio eletrónico ou entregar em mão.

1

Riscar o que não interessa.

