REGISTO DE ENTRADA

Presidente da Câmara
Municipal de Rio Maior

RESERVADO AOS
SERVIÇOS

Exmo(a). Senhor(a)

N.º

,de

/

Proc. N.º

/

/

/
O Funcionário

,
,

PEDIDO DE LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO / ITINERANTE
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
NOME:
MORADA:
LOCALIDADE:

FREGUESIA DE:

MUNICÍPIO DE:

CÓDIGO POSTAL:

CONTRIBUINTE N.º:

DO TIPO:

SINGULAR,

-

N.º CARTÃO DO CIDADÃO / PASSAPORTE / BI:

COLECTIVO
CONTACTO TELEFÓNICO:

FAX:

E-MAIL:

Vem requerer a V. Ex.ª:
Solicita nos termos do Decreto-Lei n.º 268/09, de 29 de setembro, licença de instalação e funcionamento de Recinto Improvisado / Recinto Itinerante,
abaixo identificado:
Tipo de Recinto:
Tipo de Espetáculo / Diversão a realizar:
Período de Funcionamento:
Data de Início

Data de Término

Horário
Local de Instalação:
Área:
Características do recinto a instalar:
Lotação Admissível:
Zona de Segurança:
Instalações Sanitárias:
Com animais

Sim

Não

Registo alfanumérico atribuído pela DGAV

Apresentando para o efeito, em anexo a este requerimento, os seguintes elementos:
Pessoa Singular:
Cartão do Cidadão / Passaporte / Bilhete de Identidade;
Cartão de Identificação fiscal;

Pessoa Coletiva
Constituição da empresa (Certidão de Teor ou Código de Acesso);
Documento comprovativo dos poderes para efetuar o pedido;
Cópia dos estatutos ou comprovativo da natureza jurídica da entidade e da sua finalidade estatutária (no caso de requerer isenção);

SUASTL 040.02

RECINTO IMPROVISADO
Planta com disposição dos equipamentos e demais atividades
Cópia das Apólices de Seguro de Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais
Declaração de não oposição à utilização para a instalação do recinto, por parte do respetivo proprietário, caso o evento se realize em
terreno domínio privado
Plano de evacuação em situações de emergência (documento no qual estão indicados os caminhos de evacuação, zonas de segurança,
regras de conduta das pessoas e a sucessão de acções a terem lugar durante a evacuação de um recinto), assinada por técnico habilitado
para o efeito.
Memória Descritiva pormenorizada de acordo com o nº5 do art.205º da Portaria 1532/2008 de 29 de dezembro
Planta à escala de 1/100 ou 1/200 de acordo com o nº 6 e seguintes do art. 205º da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro
Termo de responsabilidade, conforme anexo I (a que se refere o nº 2 do art. 12º) *

RECINTO ITINERANTE
Planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e demais actividades
Último Certificado de Inspeção de cada equipamento de diversão, quando o mesmo já tenha sido objecto de inspecção
Cópia das Apólices de Seguro de Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais
Declaração de não oposição à utilização para instalação do recinto, por parte do respectivo proprietário, caso o evento se realize em
terreno domínio privado
Termo de responsabilidade, conforme anexo I (a que se refere o nº 2 do art. 12º) *
Plano de evacuação em situações de emergência (documento no qual estão indicados os caminhos de evacuação, zonas de segurança,
regras de conduta das pessoas e a sucessão de acções a terem lugar durante a evacuação de um recinto), assinada por técnico habilitado
para o efeito.
Memória Descritiva pormenorizada de acordo com o nº5 do art.205º da Portaria 1532/2008 de 29 de dezembro
Planta à escala de 1/100 ou 1/200 de acordo com o nº 6 e seguintes do art. 205º da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro

* A entregar após montagem do equipamento de diversão

Observações:

Pede deferimento.

Assinatura

, Data:

.

, Data:

.

Conferi

Assinatura

SUASTL 040.02

Verificar
Continuar

