Exmo. Senhor
Presidente Do Município 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)
Nº. DE CONTRIBUINTE
NOME:
MORADA
CÓDIGO POSTAL

FREGUESIA

TELEFONE

FAX

E-MAIL

PROFISSÃO

B.I. / C.C:

DATA EMISSÃO

DATA DE VALIDADE

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
actividade de ______________________________________________
A actividade 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:
- Fotocópia do bilhete de identidade/registo comercial e cartão de contribuinte;
- 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

Valpaços, ____ de _______________ de 20___
O Requerente,
__________________________________

MOD.034/ATE.0

municipio@valpacos.pt

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nome

(a)

_______________________________________________________________________________;
Na

qualidade

de

(b)

_______________;

_______________________________________,

Contribuinte

com
nº

morada/sede

em

_________________________,

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

Aos, ____/____/____
O Declarante, (e)
______________________________

ENTRADA

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPACHO

REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

MOD.034/ATE.0

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DATA

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ENTRADA Nº.

municipio@valpacos.pt

