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Presidente da Câmara Municipal
De Valpaços

REQUERIMENTO PARA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE RECINTOS ITINERANTES
(CIRCOS, PRAÇAS DE TOUROS AMBULANTES, PAVILHÕES DE DIVERSÃO, CARROSSEIS, PISTAS DE CARROS DE
DIVERSÃO E OUTROS DIVERTIMENTOS MECANIZADOS)

NOME
MORADA/SEDE
CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

CONTRIBUINTE N.º

TELEF./TELEM

C.C. / B.I

VÁLIDO ATÉ

FORMA DE NOTIFICAÇÃO:

E-MAIL

TELEMÓVEL

CARTA

Objeto do requerimento
Promotor espetáculos nº ________, vem requerer a V. Ex.ª, Licença ao abrigo do disposto no
n.º do art.º 5º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro, para instalar o equipamento
de ____________________________, para desenvolver a atividade de __________________
___________________________________________________________________________
A atividade e/ou evento pretendido têm as seguintes características:
Local: __________________ Data de início da Licença: ______________________________;
Data do termo da Licença:______________________________________________________;
Área de: _____________m2;
Lotação admissível, ___________;
Anexa os seguintes documentos:
- Declaração de não oposição à utilização para instalação do recinto, por parte do proprietário
(terreno privado);
- Cópia do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais;
- Memória descritiva e justificativa do equipamento a instalar, com as seguintes indicações:
Planta de localização, planta de disposição e nº de equipamentos de diversão, sua tipologia ou
designação e demais atividades, zona de segurança e instalações sanitárias;
- Plano de evacuação em situações de emergência;
- Copia do último certificado de inspeção (quando o equipamento já tenha sido objeto de
inspeção);
- Termo de responsabilidade, em anexo
Apresentar os seguintes documentos:
- Bilhete de identidade/registo comercial e cartão de contribuinte;
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
Nome (a)___________________________________________________________________;
Na qualidade de (b) _______________; com morada/sede em ________________________,
Contribuinte nº _________________________, DECLARO a conformidade, bem como a
sua correta instalação e colocação em funcionamento de acordo com as normas técnicas
e de segurança aplicáveis, dos seguintes equipamentos de diversão:
(c)
1–
2–
3–
Mais declaro, que os equipamentos referidos destinam-se a ser utilizados em (d) __________,
freguesia de _________, concelho de Valpaços, no período de ___/____/_____ a
____/____/_____
(a) Nome, pessoa individual ou coletiva;
(b) Administrador do equipamento de diversão (proprietário, locatário ou concessionário);
(c) Instruir com os respetivos certificados de inspeção em vigor, por equipamento;
(d) Local da instalação do equipamento de diversão;
(e) assinatura comprovada mediante exibição de bilhete de identidade ou cartão de cidadão
Informação de Recolha de dados Pessoais
O Município de Valpaços, responsável pelo tratamento de dados deste documento, e eventuais anexos, informa que:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Contacto do encarregado de Proteção de Dados rgpd@valpacos.pt;
A finalidade do tratamento de dados pessoais é a expressa no presente documento e eventuais anexos.
O fundamento legal desse tratamento é o fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, e o cumprimento das obrigações contratuais e legais daí
decorrentes na prossecução do interesse público e exercício de autoridade pública.
Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por estrita necessidade da efetivação das
finalidades referidas.
Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário ou cumprimento de prazo fixado por Lei.
O titular dos dados pode exercer os direitos previstos no referido RGPD, designadamente o direito de informação, de acesso, de retificação, de
apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e de reclamação para autoridade de controlo – Comissão Nacional de Proteção de
Dados – Rua de São Bento n.º148- 3º 1200-821 Lisboa – email: geral@cnpd.pt, sem prejuízo das finalidades e prazos de conservação acima referidos;
A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento da finalidade indicada, e/ou obrigação legal e contratual, pelo que o
titular está obrigado a fornecê-los e a atualizá-los.

Confirmo a declaração supra na parte que me diz respeito
Pede deferimento,

O Requerente

Valpaços,

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS
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REQUERIMENTO
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O FUNCIONÁRIO
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