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Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo 

 
 

INFORMAÇÃO DO REQUERENTE 

 
Nome ________________________________________________, Contribuinte Fiscal n.º _______________________, 

residente no Lugar/Rua ____________________________, da freguesia de __________________________________, 

Código Postal ___________, Localidade _________________________________________________________, com o 

telefone ________________, telemóvel ___________________, E-mail ______________________________________, 

titular B.I. / Cartão Cidadão  n.º __________________, emitido em / data de validade ____ de_____________ de _____, 

com o n.º de promotor (registo da DGV) _____________________________. 

 

PRETENSÃO 

 
Solicito se digne passar Licença de Instalação e Funcionamento de Recinto Itinerante, nos termos do art.º 5 do Decreto-

Lei n.º 268/2009 de 29 de Setembro para ___________________________________________ com a área de 

____________, com a lotação de _____________ lugares, a instalar em _______________________________ na 

Freguesia de ____________________________________ no(s) dia(s) ______________, com o(s) seguinte(s) 

horário(s)____________________________________. 

 

DATA E ASSINATURA 

 

Pede deferimento, Viana do Castelo, ________________________, O Requerente, 
 
 

_________________________________________________ 

 

ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PEDIDO 

Assinalar no quadrado em branco os elementos apresentados com o requerimento. 
      

Memória descritiva e justificativa do recinto nos termos do art.º 5 do Decreto-Lei n.º 268/2009 de 29 de Setembro 
Plano de evacuação em situações de emergência nos termos da alínea f) do art.º 5 do Decreto-Lei n.º 268/2009 de 
29 de Setembro 
Autorização do proprietário do recinto, caso o evento se realize em terreno privado, nos termos dos art.ºs 5 e 15 do 
Decreto-Lei n.º 268/2009 de 29 de Setembro 
Certificado de inspecção nos termos da alínea e) do n.º 3 do art.º 5º do Decreto-Lei n.º 268/2009 de 29 de Setembro 
Termo de Responsabilidade, nos termos do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 268/2009 de 29 de Setembro 
Fotocópia de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais nos termos do n.º 4 do art.º 5 do 
Decreto-Lei n.º 268/2009 de 29 de Setembro 
Planta com delimitação / localização precisa do terreno 
Autorização de deslocação emitida ao abrigo do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 255/2009, de 24 de setembro (a 
autorização de deslocação aplica-se aos circos com número com animais. É emitida pela Câmara do local ondo o 
circo se encontrava instalado). 

 Nota: Os documentos oficiais (passaporte ou outro) dos animais devem-se encontrar atualizados e apresentados 

aquando da vistoria da veterinária Municipal. 

Licenciamento de Instalação e Funcionamento de Recinto 
Itinerante 



Termo de responsabilidade 
(nos termos do n.º 2  do art.º 12.º, 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 correctas instalação e colocação em funcionamento de acordo 

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

1 – __________________________________________________________________________ 

2 – __________________________________________________________________________ 

3 – __________________________________________________________________________ 

4 – __________________________________________________________________________ 

 

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

____________________________ (d) freguesia de _________________________ Concelho de 

__________________________ no período de _____ / _____ /______ a _____ / _____ /______. 

 

O Declarante (e) 

 

Aos _____ / _____ /______   __________________________________ 

 

 

 

 

(a) Nome: pessoa individual ou colectiva; 

(b) Administrador do equipamento de diversão (proprietário, locatário ou concessionário); 

(c) Instruir com respetivos certificados de inspeção em vigor para cada equipamento; 

(d) Local da instalação do equipamento de diversão; 

(e) Assinatura comprovada mediante exibição de bilhete de identidade ou cartão de cidadão. 

 

(c) 
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