A preencher pelos Serviços

LICENÇA
DE
REPRESENTAÇÃO

(validação com carimbo)

Concedida em:
____ / ____ / ____
Código do Imposto do Selo:
N.º 12.5
O Funcionário,

ESPECTÁCULOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
(Arts. 26.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 315/95, de 28 de Novembro)

1

Nome completo/Designação social

2

N.º de registo de promotor na IGAC

Auditório

Ano

Outros
a)

Distrito

ORIGINAL

N.º sequencial

4

Processo n.º
5

Localizado em

6

Concelho

7

Concelho

abaixo assinado, solicita licença de representação para o espectáculo de natureza artística a seguir

discriminado, que se realizará no recinto

Sala n.º

_________________

3 ao abrigo do nº 5 do artº 24,
Distrito

DL 315/95 de 28/11

_______________€

Concelho

N.º sequencial

Actividade
artística

Número
de sessões

Título

8

Companhia / Grupo / Produtor

9

Elenco

Data(s)

Hora(s)

Classificação
etária

Observações: Original a devolver ao utente após a concessão da licença pelos serviços; duplicado para a IGAC; triplicado para o delegado.
a) a preencher apenas no caso dos recintos que carecem de licença de recinto a emitir pela IGAC

10

Autorização(ões) do(s) autor(es)

11

Licença Distribuição n.º
N.º sequencial

_____ / _____ / _____

ou seu(s) representante(s)

n.º

n.º

Ano

______________________________________________
(no caso de firma deve a assinatura ser autenticada com o carimbo da mesma)

Modelo n.º66

IGAC

A preencher pelos Serviços

LICENÇA
DE
REPRESENTAÇÃO

(validação com carimbo)

Concedida em:
____ / ____ / ____
Código do Imposto do Selo:
N.º 12.5
O Funcionário,

ESPECTÁCULOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
(Arts. 26.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 315/95, de 28 de Novembro)

1

Nome completo/Designação social

2

N.º de registo de promotor na IGAC

Auditório

Ano

Outros
a)

Distrito

DUPLICADO

N.º sequencial

4

Processo n.º
5

Localizado em

6

Concelho

7

Concelho

abaixo assinado, solicita licença de representação para o espectáculo de natureza artística a seguir

discriminado, que se realizará no recinto

Sala n.º

_________________

3 ao abrigo do nº 5 do artº 24,
Distrito

DL 315/95 de 28/11

_______________€

Concelho

N.º sequencial

Actividade
artística

Número
de sessões

Título

8

Companhia / Grupo / Produtor

9

Elenco

Data(s)

Hora(s)

Classificação
etária

Observações: Original a devolver ao utente após a concessão da licença pelos serviços; duplicado para a IGAC; triplicado para o delegado.
a) a preencher apenas no caso dos recintos que carecem de licença de recinto a emitir pela IGAC

10

Autorização(ões) do(s) autor(es)

11

Licença Distribuição n.º
N.º sequencial

_____ / _____ / _____

ou seu(s) representante(s)

n.º

n.º

Ano

______________________________________________
(no caso de firma deve a assinatura ser autenticada com o carimbo da mesma)

Modelo n.º66

IGAC

A preencher pelos Serviços

LICENÇA
DE
REPRESENTAÇÃO

(validação com carimbo)

Concedida em:
____ / ____ / ____
Código do Imposto do Selo:
N.º 12.5
O Funcionário,

ESPECTÁCULOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
(Arts. 26.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 315/95, de 28 de Novembro)

1

Nome completo/Designação social

2

N.º de registo de promotor na IGAC

Auditório

Ano

Outros
a)

Distrito

TRIPLICADO

N.º sequencial

4

Processo n.º
5

Localizado em

6

Concelho

7

Concelho

abaixo assinado, solicita licença de representação para o espectáculo de natureza artística a seguir

discriminado, que se realizará no recinto

Sala n.º

_________________

3 ao abrigo do nº 5 do artº 24,
Distrito

DL 315/95 de 28/11

_______________€

Concelho

N.º sequencial

Actividade
artística

Número
de sessões

Título

8

Companhia / Grupo / Produtor

9

Elenco

Data(s)

Hora(s)

Classificação
etária

Observações: Original a devolver ao utente após a concessão da licença pelos serviços; duplicado para a IGAC; triplicado para o delegado.
a) a preencher apenas no caso dos recintos que carecem de licença de recinto a emitir pela IGAC

10

Autorização(ões) do(s) autor(es)

11

Licença Distribuição n.º
N.º sequencial

_____ / _____ / _____

ou seu(s) representante(s)

n.º

n.º

Ano

______________________________________________
(no caso de firma deve a assinatura ser autenticada com o carimbo da mesma)

Modelo n.º66

IGAC

