Nº Pedido
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE RECINTO ITINERANTE OU IMPROVISADO

Identificação do requerente
Nome:*
Contribuinte: *

B.I. / CC nº

Validade:

Morada: *

nº de polícia:
Freguesia:*

Código-Postal:*

-

Telefone:

Telemóvel:

Concelho:*
E-mail:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado?
Representado por:

Sim

Não

Na qualidade de: *(a)

B.I. / CC nº

Validade:

Vem requerer a V. Exª.:
- Licenciamento de Instalação de Recinto Itinerante e Licença de Funcionamento:
- Circos Ambulantes

- Praças de Touros Ambulantes

- Pavilhões de Diversão

- Carroséis

- Pistas de Carros de Diversão

- Outros Divertimentos:

- Aprovação da instalação de Recinto Improvisado:
Tendas

Barracões

Palanques

Lotação máxima admissível (nº)

Estrados e Palcos

Área:

m2

Bancadas Provisórias

Instalações Sanitárias:

- Sim

- Não

A realizar em: (indicar com precisão a localização do recinto)
- Domínio público

- Domínio privado (1) (Declaração de não oposição à utilização para a instalação do recinto)

Duração do evento: De

a

das

às

horas.

De

a

das

às

horas.

De

a

das

às

horas.

Documentos a anexar:
- BI / CC
- Cartão de Contribuinte
- Apólice do seguro de Responsabilidade Civil
- Apólice do seguro de Acidentes Pessoais
- Declaração do proprietário do terreno em caso de domínio privado
- Planta de localização do terreno em caso de domínio público municipal
- Plano de evacuação em situações de emergência (consultar informações úteis)
- Termo de responsabilidade - Anexo 1 (Evento com instalação de equipamentos de diversão)
- Termo de responsabilidade que ateste a correta montagem da(s) estrutura(s) a instalar (Recintos Improvisados)
- Certificado de inspeção de cada equipamento (Evento com instalação de equipamentos de diversão)
- Cópia da licença de representação (quando aplicável e sempre que se trate de espetáculos de natureza artística)

Verificar
Pede deferimento:

O Requerente / representante,

Vila Nova de Gaia,
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
* - Campos de preenchimento obrigatório.
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Anexo I
TERMO DE RESPONSABILIDADE
(A preencher apenas em evento com instalação de equipamentos de diversão, a que se refere o nº 2, do art.º 12º, do
decreto-lei nº 268/2009, de 29 de Setembro)

Nome: * (c)
Na qualidade de: * (d)
Morada / sede: *
Portador do NIF / NIPC:
Declaro a conformidade, bem como a sua correta instalação e colocação em funcionamento de acordo com as normas técnicas e
de segurança aplicáveis, dos seguintes equipamentos de diversão: (c)

1) - (e)
2) 3) 4) -

Mais declaro que os equipamentos referidos destinam-se a ser utilizados em (f)

, na freguesia de

, concelho de Vila Nova de Gaia, no período de

a

O Declarante (g)

Data:

(c) - Nome: pessoa individual ou coletiva;
(d) - Administrador do equipamento de diversão (proprietário, locatário ou concessionário);
(e) - Instruir com os respetivos certificados de inspeção em vigor para cada equipamento;
(f) - Local de instalação do equipamento de diversão;
(g) - Assinatura comprovada mediante exibição de bilhete de identidade ou cartão de cidadão.
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