Exmo/a Senhor/a Presidente, da
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE:
 RECINTO ITINERANTE
 RECINTO IMPROVISADO
 RECINTO DE DIVERSÃO PROVISÓRIA
IDENTIFICAÇÃO DO/A REQUERENTE

Nome/Designação _______________________________________________________________________
Residência/Sede ________________________________________________________________________
Freguesia_______________________________ Concelho _____________________________________
Código Postal |__|__|__|__| -|__|__|__| _____________________________________________________
B.I./CC nº ______________ válido até ____/____/______ NIPC / NIF(contribuinte) __________________
Cartão de Munícipe ________Telefone __________________ Telemóvel _________________________
E- mail _______________________________________________________________________________

□ Declaro que aceito comunicação / notificação via eletrónica
(A aceitação do consentimento prévio habilita a Administração a comunicar com os interessados por via eletrónica nos termos do artigo 63º do DL nº
4/2015, de 7 de janeiro.)

Representante (Legal) em caso de Pessoa Colectiva

Nome __________________________________________________________________________________________
B.I./Cartão de Cidadão nº _____________________________ emitido em _____/_____/______ válido até
_____/_____/_______
Na qualidade de (Proprietário / usufrutuário / mandatário/ / ouros) ___________________________________________________
Descrição:
Vem requerer a V. Exª, a emissão da Licença de:

□ Recinto Itinerante, nos termos do art.º5 do DL 268/2009 de 29 de Setembro
□ Recinto Improvisado, nos termos do art.º 15º do DL 268/2009 de 29 de Setembro
□ Recinto de Diversão Provisória, nos termos do artº 7- Aº do DL 309/2002 de 16 de dezembro, alterado e
republicado pelo DL 268/2009 de 29 de Setembro, com as seguintes atualizações DL 204/2012, 29 de Agosto
Para realizar um espetáculo de _________________________________________________________ nos dias
_______________________ de _________________ de 20____ das ___________ h ________ ás _______ h ______
em (nome do estabelecimento/espaço)
__________________________________________________________________________________ sito em (Rua, Avª
) _______________________________________________________________________________ (localidade)
_______________________________________ (código postal) __________ - _________, Freguesia de
__________________________________________________.
Pede deferimento
____/____/_____

O/A Requerente
_____________________________________
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Documentos instrutórios:



Recintos Itinerantes

□ Apresentação do Cartão do cidadão / B.I (de acordo com a legislação em vigor no que respeita à utilização do Cartão de
Cidadão)

□ Fotocópia cartão contribuinte
□ Planta das Instalações/ Memoria descritiva e justificativa do recinto com referência à área e características do recinto, no caso de
praças de touros desmontáveis e de circos ambulantes

□ Certificado de inspecção do recinto itinerante, emitido nos termos do art.º 11º do DL 268/2009 de 29 de Setembro
□ Termo de responsabilidade, elaborado nos termos previstos no anexo I (a que se refere o n.º 2 do artigo 12.º) do DL 268/2009
de 29 de Setembro

□ Fotocópias autenticadas do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais
Recintos Improvisados



□ Planta das Instalações/ Memoria descritiva e justificativa com referência à área e características do recinto.
Recintos de diversão provisória



□ Apresentação do Cartão do cidadão / B.I (de acordo com a legislação em vigor no que respeita à utilização do Cartão de
Cidadão)

□ Fotocópia cartão contribuinte
□ Cópia do alvará sanitário / Licença de utilização
□ Licença de SPA (direitos de autor)
□ Fotocópia do Registo de Promotor de Espectáculos (IGAC)
Nota:
 No caso de pessoas colectivas deve ser apresentado documento onde se verifique a legitimidade de quem tem poderes para
assinar;
 Na qualidade de mandatário, deve juntar procuração;
 Se a atividade temporária for ruidosa deve ser obtida uma licença especial de ruído, nos termos do art.º 15º do Decreto-Lei n.º
9/2007 de 17 de Janeiro.
Saneamento e apreciação liminar do processo: (notificação presencial de falta de documentos a apresentar para
completar a instrução do processo):
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
O/A Requerente: ______________________________________ Assistente Técnico/a:
_____________________________
_____/_____/______
_____/______/______

Pagamento
GUIA Nº.
TAXA:
DATA:

O/A Assistente Técnico/a

_____________

Assistente Técnico/a

__________________
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