
        
 

 
EXMª SENHORA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
DE NISA 
 
 
 

 
 
 
 

 
Requerimento 

AUTORIZAÇÃO PARA LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÃO  
DE RECINTO ITINERANTE 

 
Processo nº ______/_________ 

 

(Nome do Requerente) ___________________________________________________________________________ 

contribuinte (Pessoa singular ou colectiva) nº ________________________________, com registo de actividade 

nº ____________/___________, com residência/ sede ______________________________________________, 

nº _____, ____º andar, na localidade de ___________________________, código postal _________ - ______, 

freguesia de __________________________, telefone/ telem. nº _______________, fax nº _______________, 

e-mail: ______________________________________________________, nascido em _____/_____/________, 

Portador do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Passaporte nº _______________________________ 

emitido em ______________________, válido até _____/_____/________, na qualidade de: 

 Elemento dos Corpos Gerentes   Mandatário   Empresário em nome Individual 

 Outro (Especificar) __________________________________________________________________________ 

Designação da Sociedade (Caso aplicável) __________________________________________________________ 

NIPC (Caso aplicável) __________ Código de acesso à constituição da Sociedade (Caso aplicável) ____________. 

Pretendendo, realizar um evento de (especificar) 

Circo Ambulante  Praça de Touros Ambulante   Pavilhões de Diversão  

 Carrossel   Pista de Carros de Diversão 

Outros divertimentos mecanizados, designadamente: ____________________________________________ 

Nos dias de _____/_____/_______ a _____/_____/_____, das _____ h_____ às _____ h_____  

em (nome do estabelecimento / designação do espaço) ____________________________________________  

sito em (Rua, Avª) ____________________________________________________________________________ 

(nº/lote) ___________ (andar) _________ (Localidade) _____________________________________________ 

(cód.postal) _______-_______, Freguesia de _________________, com a lotação de (nº de Lugares) ________. 

 

 

 

Pede deferimento 

Nisa, _____ de __________________ de 20___ 

 

O Requerente, 

_______________________________________________ 

 

 
DESPACHO 

 
 Autorizo      Não Autorizo 

 
__________________________ 

Assinatura 

 
PARECER TÉCNICO 

Realização de Vistoria 
 

 Sim      Não 

Conferi os documentos: (assinatura legível) ____________________________________________________ 
 
Categoria: ______________________________________________________________________ 



        
 
INSTRUÇÕES: 

Para os devidos efeitos se anexa: 

 

  Fotocópia do Bilhete de Identidade; 

  Fotocópia do número de contribuinte; 

 Memória descritiva contendo, área ocupada pelo evento, características do recinto a instalar, 

designação do número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e demais actividades, 

instalações sanitárias; (nº 3, do artº 5º) 

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

actividades; (nº 3, do artº 5º) 

 Zona de Segurança; (nº 3, do artº 5º) 

 Plano de evacuação em situações de emergência; (nº 3, do artº 5º) 

 Último certificado de inspecção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objecto de 

inspecção; (nº 3, do artº 5º) 

 Termo de Responsabilidade do administrador do equipamento a atestar a conformidade dos 

equipamentos, bem como a sua correcta instalação e colocação em funcionamento de acordo com as 

normas técnicas e de segurança aplicáveis (Anexo I), ou   Relatório da Inspecção realizada pelo Instituto 

Português de Acreditação, I.P. (IPAC, I.P.), no âmbito do Sistema Português da Qualidade (SPQ), (nº 2 do 

artº 12º); 

  Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais; (nº 4, do artº 5º) 

  Declaração de não oposição à utilização do terreno para instalação do recinto, por parte do proprietário 

(caso o mesmo se realize em terreno do domínio privado); (nº 5, do artº 5º) 

 

NOTAS: 

- O requerimento deve dar entrada na Câmara com a antecedência mínima de 15 dias em relação à realização do evento. 

- No caso de pessoas colectivas deve ser apresentado documento onde se verifique a legitimidade de quem tem poderes 

para assinar; 

- Na qualidade de mandatário, deve juntar procuração; 

 

BASE LEGAL: 

- Decreto-lei nº 268/2009, de 29 de Setembro 

  



        
Anexo I 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Nome 1 _________________________________________________________________________________________________ 

Na qualidade de 2 ________________________________________________________________________________________ 

Com morada / sede _______________________________________________________________________________________ 

Portador do NIF / NIPC ____________________________________________________________________________________ 

 

Declaro a conformidade, bem como as suas correctas instalações e colocação em funcionamento de acordo com as 

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

1 - 3 ____________________________________________________________________________________________________ 

2 - _____________________________________________________________________________________________________ 

3 - _____________________________________________________________________________________________________ 

4 - _____________________________________________________________________________________________________ 

5 - _____________________________________________________________________________________________________ 

6 - _____________________________________________________________________________________________________ 

7 - _____________________________________________________________________________________________________ 

8 - _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Mais declaro que os equipamentos referidos destinam-se a ser utilizados em 4 _____________________________________ 

Freguesia de ___________________________ Concelho de Nisa, no período de ____/____/_______ a ____/____/_______. 

 

 

 

____/____/_______ 

 

O Declarante 5 

 

_______________________________________ 

 

 

 

(Termo de responsabilidade segundo o disposto no Anexo I do Decreto-lei nº 268/2009, de 29 de Setembro) 

                                                 
1 Nome: Pessoa individual ou colectiva; 
2 Administrador do equipamento de diversão (proprietário, locatário ou concessionário); 
3 Instruir com os respectivos certificados de inspecção em vigor para cada equipamento; 
4 Local da instalação do equipamento de diversão; 
5 Assinatura comprovada mediante exibição de bilhete de identidade ou cartão de cidadão. 
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