REQ.33

Registo de Entrada
Entrada ______/_____/ 20____
N.º _________Código_______
Proc. ____________________
O Func. __________________

.

Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

ASSUNTO: LICENCIAMENTO DE RECINTO

 ITINERANTE

 DIVERSÃO PROVISÓRIA

 IMPROVISADO

Nome: _______________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Freguesia: __________________ Código Postal: _________________ Localidade: _________________
Telefone: ________________ Fax: ______________ Correio electrónico: _________________________
a) BI nº __________________ Emitido em ___ /___ /_____ Contribuinte nº ________________________
b) Pessoa Colectiva nº _______________ Conservatória do Registo Comercial _____________________
a) A preencher por pessoa singular
b) A preencher por pessoa colectiva

PEDIDO
Na qualidade de __________________________ (proprietário / arrendatário / cessionário), que pretendo
realizar em ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (local do recinto),
o seguinte espectáculo / diversão _________________________________________________________,
nos seguintes dias e horas, ______________________________________________________________,
com a área de _________ m², e lotação admissível de ________________________________________.
Vem requerer, ao abrigo do Disposto no Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 Dezembro, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro, lhe seja concedida, para aquele efeito:
 Licença de instalação e de funcionamento de recintos itinerantes, nos termos do art.º 5º;
 Licença de instalação de recintos de diversão provisória, nos termos do art.º 7º-A;
 Licença de instalação e de funcionamento de recintos improvisados, nos termos do art.º 15º;

JUNTA:
O pedido é liminarmente rejeitado se não estiver acompanhado de todos os elementos instrutórios, cuja junção
é obrigatória.

 Fotocópia do B.I./Cartão do Cidadão/ Registo Comercial e Cartão de Contribuinte;
 Declaração de não oposição à utilização para instalação do recinto, por parte do respectivo proprietário;
 Planta de localização;
 Cópia da Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e de acidentes pessoais e os respectivos recibos;
 Memória descritiva e justificativa do equipamento a instalar, com as seguintes indicações:
• Planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação
actividades;

•
•

e demais

Zona de Segurança;
Instalação Sanitárias;

 Plano de evacuação em situações de emergência;
Para os equipamentos de diversão sujeitos a inspecção deverá ainda juntar os seguintes elementos
instrutórios:

 Cópia do último certificado de inspecção (quando o equipamento já tenha sido objecto de inspecção);
 Termo de Responsabilidade de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 12º e conforme o Anexo I do Decreto-Lei n.º

268/2009 de 29 de Setembro;

 Declaração nos termos constantes do anexo II do R.M.U.E. (n.º 4 do art.º 8º do Regulamento n.º 404/2010, de 5 de
Maio);
 Isenção legal ou regulamentar de taxas (n.º 5 do art.º 8º do R.M.U.E e n.º 4 do art.º 9 do R.G.T.M.);
O Funcionário
TAXA: ___________________
Pago pela guia n.º _________
Em ______/______/_________

__________________________________

O Requerente

Pede Deferimento
Vila Real de Santo António _____/_____/_________

_____________________________________

O GESTOR DE PROCEDIMENTO
Nome _________________________________________ Categoria _____________________________
De ____/____/______ a ____/____/_____
Substituído por:
Nome _________________________________ Categoria _____________________________________
De ____/____/_____ a ____/____/______

