ENTRADA (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS)

□
□

Dados e documentos exibidos em conformidade

Detetou “não conformidade” aconselhando o requerente
a não efetuar a entrega sem que seja devidamente corrigido
O TÉCNICO:

PEDIDO DE LICENÇA PARA RECINTOS ITINERANTES OU IMPROVISADOS

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Fafe
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome _________________________________________________________________________________________________________
Morada ________________________________________________________________________________________________________
Freguesia ___________________________________________ Código Postal _______ - _____ ________________________________
N.º Identificação Fiscal _____________________ N.º Identificação Civil ______________________ Válido até ____ / ____ /______
Código da Certidão Comercial Permanente ___________________________________________________________________________
Telemóvel ________________ Telefone _________________ Fax _______________ e-mail __________________________________

MEIOS DE COMUNICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

□ Autorizo comunicações para o telemóvel e o envio de notificações decorrentes deste processo para o meu endereço eletrónico.
PRETENSÃO

Vem, na qualidade de

1

________________________ requerer a V. Ex.ª a concessão da licença para:

□Recinto itinerante (ex. circos e praças de touros ambulantes, pavilhões de diversão, carrosséis, pistas de carros de diversão,
outros divertimentos mecanizados)

□Recinto improvisado (ex.: tendas, barracões, palanques, estrados e palcos, bancadas provisórias)
□Recinto de diversão provisória (espaços vocacionados e licenciados para outros fins que, acidentalmente, sejam utilizados
para a realização de espetáculos e de divertimentos públicos (ex.: estádios e pavilhões desportivos, garagens,
estabelecimentos de restauração e bebidas)
Lotação (n.º de lugares):

□até 50, □de 51 a 100, □de 101 a 500, □de 501 a 1000, □de 501 a 1000
2

Área total do recinto ____________________ m que se localiza na rua ___________________________________________________ ,
n.º ___________ , freguesia de ________________________________________________________ , concelho de Fafe.
Data início _____ / ________ / ________ , Data fim _______/ _______/ _______
Hora início _____ : _______ ,Hora fim ______ : ______
ELEMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO

□Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte
□Documento comprovativo da legitimidade do requerente
□Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil
□Fotocópia da apólice de seguro de acidentes pessoais
□Memória descritiva (local, área, caraterísticas do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações sanitárias)
□Planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e demais atividades.
□Último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto de inspeção.
□Plano de evacuação em situação de emergência
□Termo de responsabilidade (a que se refere o art. 12º do Decreto-Lei 268/09, 29/09)
1

Proprietário/a, mandatário/a ou outro/a titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar o pedido
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TOMA CONHECIMENTO
De acordo com o Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, o pedido é liminarmente rejeitado se não estiver acompanhado de
todos os documentos instrutórios.

Pede deferimento,
DATA
_____ / ____ / _____

ASSINATURA DO REQUERENTE
_______________________________________________________
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