MOD-ESP-03

REGISTO DE ENTRADA

DESPACHO

Registo N.º ___________

______________________________________________

Em _____ / _____ / 20___

______________________________________________

O Func.: ______________

_____________________________________________
Em ____ / ____ / 20___

ASSUNTO: Instalação e funcionamento de
Recintos itinerantes, improvisados
ou diversão provisória

O Presidente da Câmara Municipal,

____________________________________________

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

______________________________

C.C./B.I. n.º __________________ válido até ____ / ____ / _____
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
Vem requerer a V. Exa. que se digne autorizar o pedido de licenciamento de instalação do seguinte recinto:

Itinerante

Improvisado

Diversões Provisórias

□ Circos ambulantes
□ Praças de Touros ambulantes
□ Pavilhões de diversão

□ Tendas
□ Barracões
□ Palanques

□ Armazéns
□ Garagens
□ Estabelecimentos de restauração

□ Carrosséis

□ Estrados e palcos

□

□ Pistas de carros de diversão
□ Outros divertimentos

□ Bancadas provisórios

e bebidas

Estádios e pavilhões desportivos,
quando utilizados para espetáculos
e natureza artísticas ou outras

mecanizados

3. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
Tipo de evento _______________________________________________________________________________________
Local
do
evento
__________________________________________________________________________________________,
freguesia de ___________________________________________
Duração do evento: de ___________________________________a __________________________________________
Horários ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Área a ocupar ________________ m2, Lotação admissível _____________________ Lugares ____________________
N.º de equipamentos de diversão _______________________________________________________________________
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4. DOCUMENTOS A APRESENTAR PELO REQUERENTE









Identificação do promotor;
Documento que comprove a legitimidade para poder assinar o requerimento (representante);
Autorização do proprietário privado a consentir a utilização do espaço;
Apólice de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais da entidade promotora do evento;
Planto com a indicação da localização da zona de segurança, instalações sanitárias, disposição e nº de
diversões e mais eventos e demais atividades;
Plano de evacuação em caso de emergência;
Termo de responsabilidade, que ateste a conformidade dos equipamentos, bem como, a sua correta
instrução ou colocação em funcionamento de acordo com as normas de segurança;
Certificado de inspeção de cada equipamento emitido pelo ICAP.

Pede deferimento.
Assinatura a) _________________________________________________________________ Oleiros ____ / ____ / _____
a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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Termo de Responsabilidade
Nome(a)___________________________________________________________,
na qualidade de(b )________________________________________________,
residente/com sede (riscar o que não interessa) ______________________________
________________________________________________________________
portador do NIF/NIPC _______________________________________________
Declaro a conformidade, bem como as suas corretas instalação e
colocação em funcionamento de acordo com as normas técnicas e de
segurança aplicáveis, dos seguintes equipamentos de diversão:
1- (c)
234Mais declaro que os equipamentos referidos destinam-se a ser utilizados
em ________________________(d), freguesia de __________________________,
concelho de Oleiros, no período de ____/____/______ a ____/____/_______.
Oleiros _____,de ____________________ de _________
O Declarante(e)
__________________________________________

(a) Nome: pessoa individual ou coletiva
(b) Administrador do equipamento de diversão (proprietário, locatário ou concessionário)
(c) Instruir com os respetivos certificados de inspeção em vigor para cada equipamento
(d) Local de Instalação do equipamento de diversão;
(e) Assinatura comprovada mediante a exisbição do bilhete de identidade ou cartão de cidadão
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