
Exm.o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo

REQUERIMENTO
LICENÇA DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS

(Decreto-Lei nº268/2009, de 29 de setembro)

IDENTIFICAÇÃO

Nome , nascido(a) a ,

contacto , e-mail ,

com residência na ,

na localidade de , código postal nº ,

Contribuinte nº , BI/CC nº  válido até , na qualidade de:

 O(A) proprietário(a)           O(A) utilizador autorizado(a)

Vem requerer a V. Exª. (nos termos do artigo 5º ou artigo 15º, do Decreto-Lei nº268/2009 de 29 de setembro)

 Licença para recinto itinerante
 Circo ambulante  Praça de touros ambulante Pavilhão de diversão  Carrossel
 Pista de carros de diversão Outro divertimento mecânico

Outro (descrição) 

 Licença de recinto improvisado
 Tenda  Barracão  Palanque  Estrado/palco  Barraca improvisada

Outro (descrição) 

Para o período

Data de início Data de fim 

Hora de início Hora de fim 

Local a realizar o evento

Documentos complementares
 Programa de atividades  Planta de localização
 Memória descritiva  Plano de evacuação em situação de emergência
 Certificado de inspeção de cada equipamento  Termo de responsabilidade

LER COM ATENÇÃO:
O pedido de requerimento foi devidamente instruído de acordo com os elementos disponibilizados pelo(a) requerente.
O(A) requerente declara que respeita integralmente as obrigações legais e regulamentares sobre o pedido.

Ferreira do Alentejo, , de  de . Pede Deferimento,

________________________________

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,
Conforme GSE

DESPACHO,

Praça Comendador Infante Passanha nº5 telf: 284738700 página 1
7900-571 Ferreira do Alentejo geral@cm-ferreira-alentejo.pt
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