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ANEXO III 

 

 REGISTO DE ENTRADA 

RE
SE

RV
AD

O A
OS

 SE
RV

IÇO
S NIPG ____________/_____, de ____/____/______ 

O Funcionário 
 

________________________________________ 

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE RECINTOS ITINERANTES 
        

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL:  

RESIDÊNCIA / SEDE:  

LOCALIDADE:                  COD. POSTAL:  

CONTRIBUINTE N.º:    SINGULAR  COLETIVO BI / CC / PASSAPORTE N.º:  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:                                                                                     NIF:                            CC / BI n.º: 

CONTACTOS TELEFÓNICOS:  E-MAIL:  
 

 NA QUALIDADE DE PROMOTOR DO EVENTO          REPRESENTANTE LEGAL DO PROMOTOR DO EVENTO 

ENTIDADE:   NIPC:  

SEDE: 

FREGUESIA:                                                                 CONCELHO:                                                                COD.POSTAL: 

CONTACTOS: TELEFÓNICO:                                          E-MAIL: 

Declaro que autorizo que as notificações sejam efetuadas por e-mail ou telefone. 
 

Requer ao abrigo do artigo 5.º e seguintes. do D.L. n.º 268/09, de 29 de setembro, a emissão de licença de instalação e de funcionamento de 
recinto itinerante para: 

 Circos ambulantes  Praças de touros ambulantes  Pavilhões de diversões 
 Carrosséis  Pista de carros de diversão  Outros equipamentos de diversão mecanizados 

Para realização do evento:                                                  Com entradas pagas  Sem entradas pagas 
Local:                                                                                                                                                                                            , do Município de AZAMBUJA 
Área do recinto:               x              metros  Lotação admissível do recinto                                lugares 
Datas pretendidas:  
Horários pretendidos:  

 Apresentando para o efeito, em anexo a este requerimento, os seguintes documentos: 
 Último Certificado de Inspeção do equipamento                                                                                      Plano de evacuação em situações de emergência 
 Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil e comprovativo de 

pagamento 
 Apólice do Seguro de e de Acidentes Pessoais e comprovativo 

de pagamento 
 Declaração de não oposição à utilização para instalação do recinto por parte do proprietário (em caso de terreno privado) 
 Memória descritiva e justificativa do equipamento a instalar, com as seguintes indicações: 

a) Planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e demais atividades; 
b) Zona de segurança;  
c) Instalações sanitárias.       

 

 

Pede deferimento. 
 
Assinatura _________________________________________________________________________________________________, Data:      /     /     . 

 Continua no verso 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 Declaro que, ao abrigo do Regulamento Geral da Proteção de Dados, dou consentimento para recolha e tratamento dos meus dados pessoais ao 
Município de Azambuja, incluindo o tratamento informático com a finalidade de utilização no âmbito do procedimento para atribuição de lugares no 
Recinto da Feira de Maio, ficando os mesmos disponíveis nas bases de dados do Município, não sendo comunicados ou transmitidos a terceiros ou 
qualquer outra entidade à exceção da entidade a quem vier a ser adjudicado o serviço de segurança no Recinto da Feira. 

 Enquanto titular dos dados pessoais, tomei conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, mediante pedido 
de consulta e de acesso aos dados ao Responsável pelo seu tratamento, bem como alterá-los ou retificá-los, não comprometendo a licitude do 
tratamento efetuado e das obrigações legais a que o Município está sujeito, sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem arquivados 
pelo período de tempo legalmente aplicável. 

Assinatura __________________________________________________________________________ Data _____________________________________ 
Importante: Leia a Política de Privacidade e Aviso Legal do Município de Azambuja em:  www.cm-azambuja.pt 

 
Reservado aos Serviços 

Informação 
1.º  Existem deficiências ou omissões na instrução do processo, pelo que: 

 Contactei telefonicamente no dia ______/______/______ para vir corrigir ou completar. 
 É necessário notificar o requerente através de ofício, nos termos da informação emitida em anexo. 

 

2.º  O pedido está correctamente instruído e em conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, pelo que nada obsta ao 
seu deferimento, contudo, pode o Sr. Presidente determinar a realização de uma vistoria ao recinto, conforme o artigo 16.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 
268/09, de 29 de Setembro.          
 
Azambuja, _____ de  _______________________  de 20_____                                                                  O Funcionário 
 

                                                                                                                                                       ________________________________ 
 

Despacho 
 Autorizo a instalação no recinto. 
 Autorizo a instalação no recinto, mas considera-se necessário a realização de uma vistoria ao local. Proceda-se à sua marcação. 

 

Azambuja, _____ de _______________________ de 20_____                                                      O Presidente da Câmara Municipal 
 

                                                                                                                                                       ____________________________________ 
 

   

Informação da Comissão de Vistorias 
1.º - Efectuada a inspecção ao recinto conforme auto de vistoria que se anexa, encontram-se reunidas todas as condições legais e regulamentares 
para que seja emitida a licença de funcionamento. 
De acordo com o artigo 13.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 268/09, de 29 de Setembro, foram ainda entregues os seguintes documentos: 

 Termo de Responsabilidade 
 Certificado de Inspecção. 

 
Azambuja, _____ de _______________________  de 20______                                                                O Funcionário 
 

                                                                                                                                                     _________________________________ 

 

Despacho 

Face à Informação que antecede, emita-se a licença de funcionamento. 
 
Azambuja, _____ de  _______________________  de 20______                         O Presidente da Câmara Municipal 
                                                                        
                                                                                                               _________________________________ 

 
 


