Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
CALHETA DE SÃO JORGE
PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RECINTO
ITINERANTE
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:

NIF:

Nº BI:

1

Validade

Arquivo:

Morada:

Nº Passaporte:
Nº:

Código Postal:

-

Localidade:
Concelho:

Telefones:

/

País:

/

Fax::

Endereço de correio eletrónico:
Qualidade:

1.proprietário

2.usufrutuário

3.mandatário

4.superficiário

5.promitente comprador

6.outro

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE
Nome:

NIF:

Nº BI:

1

Validade

Arquivo:

Morada:

Nº Passaporte:
Nº:

Código Postal:

-

Localidade:
Concelho:

Telefones:

/

País:

/

Fax::

Endereço de correio eletrónico:
Qualidade:

1.proprietário

2.usufrutuário

3.mandatário

4.superficiário

5.promitente comprador

6.outro

ASSUNTO

Requer a V. Ex.ª a emissão da licença para a funcionamento de recinto itinerante no lugar de(o)(a)
Freguesia do(a)
Concelho da Calheta no(s) dia(s)
com inicio as
e termo as
Tipo de espetáculo/características do recinto
O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal
caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à
verdade.

Espera deferimento

CALHETA DE SÃO JORGE,

de

de

O requerente, _______________________________________

Assinatura reconhecida ou
comprovada mediante a exibição do

Pago pela SC-1 nº___________

documento de identificação.
Assinatura do
trabalhador:____________________

Em____/_____/_________

INSTRUÇÕES
JUNTAR










Exibir Bilhete de identidade;
Exibir cartão de contribuinte;
Licença especial de ruído, requerida nos serviços municipais (art.º 4º e 5º do DLR nº 36/2004/A de 20 de outubro);
Fotocópia autenticada da apólice de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais;
Memória descritiva/justificativa e Planta do recinto com disposição dos equipamentos, atividades, instalações
sanitárias, características do recinto a instalar e lotação admissível e respetivo plano de evacuação em situações de
emergência;
Termo de responsabilidade, pelo administrador do equipamento de diversão, a atestar a conformidade dos mesmos,
bem como a sua correta instalação. (conforme Anexo I do DL nº 268/2009 de 29 de setembro);
Declaração de cumprimento dos requisitos de segurança, de acessibilidade e de proteção ambiental aplicáveis;
Declaração de não oposição á sua utilização por parte do respetivo proprietário, quando o evento se realize em
terreno de domínio privado.

NOTAS

No caso de pessoas coletivas deve ser apresentado documento onde se verifique a legitimidade de quem tem poderes
para assinar e o cartão de identificação de pessoa coletiva;


Na qualidade de procurador/representante, deve juntar procuração

BASE LEGAL:

Decreto Legislativo Regional nº 36/2004/A de 20 de outubro

Decreto-Lei nº 309/2002 de 16 de dezembro, alterado pelos Dl nº 268/2009 de 29 de setembro, 48/2011 de 01 de abril e
204/2012 de 29 de agosto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO - Registo Nº _________
ASSUNTO: PEDIDO DE LICENCIAMENTO INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE
RECINTO ITINERANTE

Município da Calheta

Assinatura do Funcionário: ____________________________________________________

Categoria: ____________________________________________ Data: _____/_____/_____

