MUNICÍPIO DO FUNDÃO
CONT. N.º: 506215695

EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO
IMPROVISADO
LICENÇA DE RECINTO

ITINERANTE
DIVERSÃO PROVISÓRIA

REQUERENTE
Nome
Morada
Código
Postal
N.º Bilhete
Identidade

Freguesia
N.º Identificação
Fiscal

Válido
até

-

-

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone

Telemóvel

Fax

E-mail
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado.
Na qualidade

Promotor

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Bilhete
Identidade
Mandatário

Sócio-gerente

Válido
até
Administrador

Outro

PEDIDO
Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de Setembro, vem requerer a V. Exa. o seguinte:
Tipo de espectáculo/ divertimento público
Recinto itinerante (ex.: circos e praças de touros ambulantes, pavilhões de diversão, carrosséis, pistas de carros de
diversão, outros divertimentos mecanizados) – nº 1 do art. nº2 do DL nº268/2009 de 29 de Setembro.
Recinto Improvisado (ex.:tendas, barracões, palanques, estrados e palcos, bancadas provisórias, garraiadas) - nº 2 do art.
nº2 do DL nº268/2009 de 29 de Setembro.
Recinto de Diversão Provisória (espaços vocacionados e licenciados para outros fins que, acidentalmente, sejam
utilizados para a realização de espectáculos e de divertimentos públicos, ex.: estádios e pavilhões desportivos, garagens,
estabelecimentos de restauração e bebidas) – nº 1 do art. nº 7.º-A do DL nº268/2009 de 29 de Setembro.
Lotação (nº de lugares)

Área total do recinto
Rua

até 50

de 51 a 100

de 101 a 500

de 501 a 1000

a partir de 1001

2

(m )
Nº

Freguesia
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Data de início

Data de Fim

IDENTIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR (Proprietário)
Nome
Morada
N.º Identificação
Fiscal

Telefone/telemóvel

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.

1. Mapa/croqui da localização
1.1. Com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e demais actividades.
2. Último certificado de inspecção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objecto de inspecção, no caso de
recintos itinerantes.
3. Fotocópia da apólice de seguro de acidentes pessoais (válida).
4. Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil (válida).
5. Plano de evacuação em situações de emergência.
6. Autorização do proprietário, em caso de realização do evento em terreno do domínio privado.
7. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
7.1.__________________________________________________________________________________________________
7.2.__________________________________________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES

TOMA CONHECIMENTO
1. No momento da apresentação do pedido de licenciamento é devido o pagamento das taxas relativas à emissão da licença em
causa e à vistoria, previstas nos art.º 116º, n.º 2 e art.º 114º, n.º 2 da Tabela de Taxas Municipais, respectivamente. Caso o
presente pedido seja indeferido após realização da vistoria proceder-se-á apenas à devolução da taxa relativa à emissão da
licença.
PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-
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