Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal da Marinha Grande

LICENÇA DE RECINTO ITINERANTE E IMPROVISADO
Nº Interno

Data Registo

Nº Processo

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

Localidade
NIF
Tipo Entid.

BI/CC
-

C.Comercial

Telefone

Telemóvel

Fax

E-Mail

Qualidade
Requerente

Proprietário
Usufrutuário
Locatário
Superficiário
Outra

Outra
REPRESENTANTE
Nome
NIF
Na qualidade

BI/CC
Mandatário
Sócio Gerente
Administrador
Outra

Outra

PEDIDO
Vem requerer a V. Ex.ª ao abrigo dos artigos 5º e 15º do DL nº 268/2009, de 29 de Setembro a
autorização/aprovação de instalação do(s) seguinte(s) recinto(s):
Itinerantes - Artigo 2º nº1 - possui área delimitada, coberta ou não, onde sejam instalados equipamentos de
diversão com características amovíveis, e que pelos seus aspectos de construção, podem fazer-se deslocar e instalar,
nomeadamente:
Circos
Praça de touros ambulante
Pavilhões de diversão
Carrosséis
Pistas de carros de diversão
Outros divertimentos mecanizados
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Improvisado - Artigo 2º nº2 -têm características construtivas ou adaptações precárias, sendo montados
temporariamente para um espectáculo ou divertimento público específico
Tendas
Barracões
Palanques
Estrados e palcos
Bancadas provisórias
Quando se proceda a montagens subsequentes do equipamento de diversão no período que decorre
entre as inspecções previstas no artigo 10º do DL nº 268/2009, o administrador do equipamento de
diversão deve, após a referida montagem, apresentar junto da entidade licenciadora um termo de
responsabilidade elaborado nos termos previstos no anexo I, a anexar ao certificado de inspecção
entregue aquando do pedido de licenciamento (artigo 12º do DL nº 268/2009)
Período de Funcionamento e Duração do Evento
Descrição
Nº de Lugares

Área do Recinto

Local
Freguesia

Código Postal

Data de Início

Data de Fim

Tipo de Local

Público
Privado

Identificação do Administrador do Equipamento de Diversão
Nome
Morada
Localidade

Código Postal

NIF

Telefone/Telemóvel

Qualidade:

Proprietáro
Locatário
Concessionário do Equipamento

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
Documento comprovativo da qualidade do requerente-Documento comprovativo da qualidade de
proprietário/ locatário/titular de outro direito ( ex. Certidão da Conservatória do Registo Predial válida por um ano
desde a data da emissão, contrato de arrendamento, etc)
Outros elementos pertinentes-Documentos que considere importantes para a análise do pedido
Cópia de Bilhete de IdentidadeCópia de Cartão de CidadãoCaracterísticas do recinto a instalarZona de segurançaInstalações sanitáriasPlanta com disposição e número de equipamentos de diversãoPlano de evacuação em situações de emergênciaFotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil-Fotocópia da apólice do seguro de
responsabilidade civil – pode dar entrada após a entrega do requerimento e documentos obrigatórios que o
acompanham
Declaração de não oposição à utilização de terreno particular para instalação do recinto-Declaração de
não oposição à utilização de terreno particular para instalação do recinto, do respectivo proprietário – pode dar
entrada após a entrega do requerimento e documentos obrigatórios que o acompanham
Modelo:LIC_REC_ITINE_IMPRO/V1/2011

Página:2 de 3

Município da Marinha Grande - GAM Gabinete de Atendimento Municipal

Certificado de inspecção de cada equipamento-último certificado de inspecção de cada equipamento,
quando o mesmo já tenha sido objecto de inspecção ( aplicável apenas para recintos itinerantes)
Cópia do Número de ContribuinteFotocópia da apólice do seguro de acidentes pessoais-Fotocópia da apólice do seguro de acidentes
pessoais – pode dar entrada após a entrega do requerimento e documentos obrigatórios que o acompanham
Justificação para os elementos não aplicáveis:

NOTA: A não fundamentação/fundamentação inadequada para os elementos não aplicáveis implica a
suspensão do processo.
FORMA DE ENTREGA
Presencial
Online
Via Postal
PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

O FUNCIONÁRIO
Assinatura

Data
(ALMERINDA VIDAL FERREIRA )
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