nº reg.:

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

data:
pago pela guia:

REQUERIMENTO – LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS / DIVERTIMENTOS PÚBLICOS

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova
Identificação do Requerente (Promotor do evento)
Nome / Designação

Morada

Código Postal
E-mail
Número de B.I.

Emitido em

|

|

Arquivo

Número de Identificação Civil
Número Identificação Fiscal /Pessoa Colectiva

Telefone / Telemóvel

Requer a V. Exa.
Licença para instalação e funcionamento de recintos itinerantes, nomeadamente:
Circo Ambulante, em
Pavilhão de diversão, em
Carrosséis, em
Pista de carros de diversão, em
Praça de touros ambulantes, em
Outro divertimento mecanizado, em
Especificar qual
Recinto Improvisado,
em
Que prevê a montagem de:

Tenda

Barracão

Palco

Bancadas provisórias

Palanques

Estrados
A fim de realizar
Licença para realizar:
Arraial / Romaria/ Bailes, em
Outro divertimentos público, em
Especificar qual
sem a inclusão de estruturas amovíveis de acordo com artigo 29º do Decreto-Lei nº 310/02, de 18 de
Dezembro, na actual redacção.
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A pretensão irá realizar-se no(s) dia(s),
:

|

|

a

|

|

,

das

:

às

horas

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (x) os
documentos que junta ao seu processo.
Memória descritiva do recinto a instalar com menção à área, características do recinto, lotação
admissível, zona de segurança, instalações sanitárias
Planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e
demais actividades
Plano de evacuação em situações de emergência
Último certificado de inspecção de cada equipamento
Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais
Declaração de não oposição de utilização do terreno particular para instalação do recinto, por parte do
respectivo proprietário
Autorização de deslocação emitida ao abrigo do artigo 6º do Decreto-Lei nº 255/2009, de 24 de
Setembro
Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:

OBERVAÇÕES
a)
b)
c)
d)

A autorização de deslocação aplica-se aos circos com número com animais. É emitida pela câmara do
local onde o circo se encontrava instalado.
A declaração de não oposição de utilização do terreno particular para instalação do recinto deve ser
acompanhada com cópia do registo predial do terreno do documento de identificação do proprietário.
Quando o espaço para a realização do divertimento público, arraial, romaria, bailes não tiver a inclusão de
estruturas amovíveis o requerente apenas necessita de apresentar o documento de identificação e o NIF.
O plano de evacuação em situações de emergência é composto por:
 Planta com localização, disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia,
designação ou demais actividades onde esteja indicada a seguinte informação:
 Identificação do responsável de segurança/promotor;
 Saídas (normais e de emergência);
 Pontos críticos (gás, quadro eléctrico, palco, geradores, outras fontes de risco);
 Caminhos de evacuação;
 Ponto(s) concentração.
 Planta de localização, a menor escala, onde esteja assinalado o recinto alvo de licenciamento,
assim como estradas de acesso ao local.
Autorizo a notificação por via de correio electrónico.
Pede deferimento, Condeixa-a-Nova,

de

de

20

O requerente
Dados do documento identificativo do
requerente verificados por,

NOTAS:

Em, _____ /_____ /_____
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