Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Montijo

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE RECINTO ITINERANTE
Req. – 04.01.01
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

N.º DE CONTRIBUINTE

NOME COMPLETO
MORADA / SEDE

-

CÓDIGO POSTAL
TELEF./TELEM.

FREGUESIA
FAX

E-MAIL

B.I. / CARTÃO DO
CIDADÃO

Objeto do Requerimento

Vem requerer a V. Ex.ª, nos termos do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, licença de funcionamento
de recinto itinerante, para a atividade de ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
a realizar durante ___________________________________________________________________________
no período das______________ às __________________.
Pretende instalar o recinto no(a) _____________________________________________________________o
qual tem uma área de _____________m2, a lotação admissível é de _____________ pessoas e as seguintes
características______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.



Autorizo que as comunicações efetuadas ao longo do presente procedimento sejam processadas através de
telefone ou correio eletrónico acima mencionado, nos termos do n.º 1, do artigo 63.º do CPA.

Montijo,

de

de

O requerente,

_______________________________________________________________________________
Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar.
ENTRADA

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPACHO

REQUERIMENTO
PROCESSO
O FUNCIONÁRIO

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DATA

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ENTRADA N.º
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LICENÇA
ELEMENTOS A APRESENTAR COM O Req - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE RECINTO

ITINERANTE
Req. – 04.01.01

Documentos instrutórios do requerimento de LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE RECINTO ITINERANTE, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro.
Recintos Itinerantes (Circos ambulantes, Praças de touros ambulantes, Pavilhões de diversão, Carrosséis,
Pistas de carros de diversão e outros divertimentos mecanizados)

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:








Cópia do BI/CC do requerente;
Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais acompanhada do recibo
de pagamento atualizado;
Planta com a zona de segurança, as instalações sanitárias, bem como a disposição e número de
equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e demais atividades;
Cópia do último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto de
inspeção;
Plano de evacuação em situações de emergência;
Termo de responsabilidade (conforme minuta 19 – Termo de responsabilidade de recinto itinerante, dos
documentos instrutórios):

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUANDO A INSTALAR EM PRÉDIO PRIVADO:



Declaração do proprietário do prédio, de não oposição à sua utilização para instalação do recinto itinerante.

DOCUMENTOS FACULTATIVOS:



Outros elementos que o requerente queira apresentar.
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