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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto 

Nome: ____________________________________________________________ NIF/NIPC nº: ______________ 

BI/Cartão de Cidadão nº: ___________________  Válido até: ___ ___ _____  Telemóvel: ___________________  

Telefone: ______________ Morada/sede: ________________________________________________________ 

Código Postal: _____ - ____  ________________________ Concelho: ___________________________________ 

Freguesia/União de Freguesias: _________________________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________________________________ 

Na qualidade de:        Proprietário        Usufrutuário          Locatário          Superficiário        Outros:_________________ 

Representado por: 
Nome: _____________________________________________________________________________________ 

Contribuinte nº: _______________ BI/Cartão de Cidadão nº: ___________________  Válido até: ___ ___ _____ 

Na qualidade de:         Mandatário        Sócio Gerente         Administrador           Outros:________________________              

Exposição do Pedido 

Venho requerer a V. Exa. a concessão da licença, nos termos dos artigos 5º, do Capítulo II e 15º, do Capítulo III, 
do Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro, para: 

Recintos Itinerantes (nº 1, do Artigo 2º, do Capítulo I, do Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro – Possuem 

área delimitada, coberta ou não, onde sejam instalados esquipamentos de diversão com características amovíveis, e que, pelos 

seus aspetos de construção, podem fazer-se deslocar e instalar) 

Circos ambulantes 
Praças de touros ambulantes 
Pavilhões de diversão 
Carrosséis 
Pistas de carros de diversão 
Outros divertimentos mecanizados 

Recintos Improvisados (nº 2, do Artigo 2º, do Capítulo I, do Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro – Têm 

características construtivas ou adaptações precárias, sendo montado temporariamente para um espetáculo ou divertimento 

público específico, quer em lugares públicos quer privados, com ou sem delimitação de espaço, cobertos ou descobertos)  

Tendas 
Barracões 
Palanques 
Estrados e Palcos 
Bancadas Provisórias 
Outros 

Local do Recinto: 

Morada: ____________________________________________________________________________ 
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Código Postal: _____ - ____  _____________________ Concelho: _______________________________ 

Freguesia/União de Freguesias: __________________________________________________________ 

Em espaço:        Público     Privado 

Espaço Fechado:   Sim          Não 

Característica do Recinto: 

Área total do recinto_________________ m2  Lotação Admissível:       até 50,       de 51 a 100,  
      de 101 a 500,       de 501 a 1000 

Instalações Sanitárias:         Sim     Não 

Período de duração da atividade e funcionamento: 

Data de Início ____ ____ ________    Data de Fim ____ ____ ________    

Hora de Início ____:____    Hora de Fim ____:____    

Data de Início ____ ____ ________    Data de Fim ____ ____ ________    

Hora de Início ____:____    Hora de Fim ____:____     

Data de Início ____ ____ ________    Data de Fim ____ ____ ________    

Hora de Início ____:____    Hora de Fim ____:____     

Data de Início ____ ____ ________    Data de Fim ____ ____ ________    

Hora de Início ____:____    Hora de Fim ____:____     

Data de Início ____ ____ ________    Data de Fim ____ ____ ________    

Hora de Início ____:____    Hora de Fim ____:____     

Data de Início ____ ____ ________    Data de Fim ____ ____ ________    

Hora de Início ____:____    Hora de Fim ____:____     

Designação do Evento:_________________________________________________________________ 

Documentos a Apresentar: 

Documento comprovativo da legitimidade do requerente 

Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil com recibo válido 

Fotocópia da apólice de seguro de acidentes pessoais com recibo válido 

Fotocópia da certidão de registo comercial/código de acesso válida e atualizada 

Declaração de não oposição à sua utilização para a instalação do recinto, por parte do respetivo 
proprietário (evento em terreno de domínio privado) 

Plano de evacuação em situação de emergência constituído 
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Último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto de 
inspeção 

Memória descritiva (tipo de evento, período de funcionamento e duração do evento, local, área, características 
do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações sanitárias) 

Planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e 
demais atividades 

Parecer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil sobre as medidas de 
autoproteção 

Mera comunicação prévia de Espetáculos de Natureza Artística (quando aplicável) 

Termos de responsabilidade (licenciamento de recinto itinerante) 

Outros documentos pertinentes 

 

INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD 
- Regulamento (UE) 2016/679) 

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados pessoais 
recolhidos, informa que o tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) finalidade(s) para os 
quais os mesmos são recolhidos e expressamente concedidos no presente requerimento. 

O titular dos dados tem direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de oposição e decisões 
individuais automatizadas, de limitação do tratamento, de portabilidade dos dados pessoais, de apresentar 
reclamação junto da CNPD e de ser informado em caso de violações de dados, bem como poderá a qualquer 
altura do tratamento retirar o consentimento (sendo que este não compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento previamente dado). 

Para mais informações consulte https://www.cabeceirasdebasto.pt/16929. 

 

Pede Deferimento, 

Data ___ ___ _____                                    O(A) Requerente ________________________________________________ 
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Termo de Responsabilidade 
(a que se refere o anexo I, referenciado no nº 2, do artigo 12º, do Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro) 

Nome (a) _____________________________________________________________________________________________ 

Na qualidade de (b) _____________________________________________________________________________________ 

Com morada/sede _____________________________________________________________________________________ 

Portador do NIF/NIPC ___________________________________________________________________________________  

Declaro a conformidade, bem como as suas corretas instalações e colocações em funcionamento de acordo com as normas 

técnicas e de segurança aplicáveis, dos seguintes equipamentos de diversão: 

1 – (c) ________________________________________________________________________________________________ 

2 - __________________________________________________________________________________________________ 

3 - __________________________________________________________________________________________________ 

4 - __________________________________________________________________________________________________  

Mais declaro que os equipamentos referidos destinam-se a ser utilizados em _______________________________________ 

(d), freguesia/união de freguesias de ________________________________________________________________, 

concelho de _____________________________________ no período de ___ ___ _____  a  ___ ___ _____ . 

        O Declarante (e), 

Aos ___ ___ _____     _________________________________________ 

(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 da instalação do equipamento de diversão;
(e) Assinatura comprovativa mediante exibição de bilhete de identidade ou cartão de cidadão. 
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