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REGISTO DE ENTRADA

DESPACHO

Registo N.º ___________

______________________________________________

Em _____ / _____ / 20___

______________________________________________

O Func.: ______________

_____________________________________________
Em ____ / ____ / 20___
O Presidente da Câmara Municipal,

ASSUNTO: Máquinas de diversão

____________________________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros
1. REQUERENTE
Nome_________________________________________________________________________________________________________,
Domicílio______________________________________________________________________________________________________,
Freguesia ________________________________Código Postal _______ – _______

______________________________

C.C./B.I. n.º __________________ válido até ____ / ____ / _____ Arquivo ___________________________
N.º Contribuinte _________________________
Telefone n.º ______________ Fax n.º ______________ Telemóvel n.º ____________ e-mail: ________________________
Representante
Nome ___________________________________________________________________________________________________________
C.C/B.I. n.º _________________ válida até____ / ____ / _____ na qualidade de ______________________________________

2. PEDIDO
Requer a V. Ex.a o seguinte:
Registo da Máquina;
2ª Via do Título de Registo

3. CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA
TIPO:
Fliper

Marca _______________________

Vídeo

Modelo _______________________

Gruas

Fabricante ____________________

N.º de Fabrico _____________________
Ano de Fabrico ____________________

______________

4. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
Averbamento da transferência de propriedade da máquina registada com o n.º ______________________, no Município
de _______________________________________________________.
Nome do antigo proprietário ____________________________________________________________________________.

Praça do Município – 6160-409 Oleiros · Tel: 272 680 130 · Fax: 272 682 446 · NIF: 506 824 152
E-mail: geral@cm-oleiros.pt – www.cm-oleiros.pt

Página 1 de 2

MOD-MD-01

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O REGISTO
Máquinas Importadas
a) Documento comprovativo da apresentação da declaração de rendimentos do requerente, respeitante ao ano
anterior, ou de que está sujeito ao cumprimento desta obrigação, em conformidade com o Código do Imposto sobre
o rendimento das Pessoas Singulares ou com o Código do Imposto sobre o rendimento das Pessoas Colectivas,
conforme o caso;
b) Documento comprovativo de que o adquirente é sujeito passivo de imposto sobre o valor acrescentado;
c) No caso de importação de países exteriores à União Europeia, cópia autenticada dos documentos que fazem
parte integrante do despacho de importação, contendo dados identificativos da máquina que se pretende registar
ao mesmo despacho e BRI respectivo;
d) Factura ou documento equivalente, emitida de acordo com os requisitos previstos no Código do Imposto sobre o
Valor Acrescentado;
e) Documento emitido pela Inspecção-Geral de Jogos comprovativo de que o jogo que a máquina possa
desenvolver está abrangido pela máquina da presente subsecção.

Máquinas Produzidas ou montadas no País
a) Os documentos das alíneas a), b) e e) referidos para as máquinas importadas;
b) Factura ou documento equivalente que contenha os elementos identificativos da máquina, nomeadamente
número de fábrica, modelo e fabricante

Outros Documentos
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
a) Título de Registo;
b) Documento de venda ou cedência com assinatura do transmitente reconhecida pelos meios consentidos pela Lei

Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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