
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
EXMO. SENHOR PRESIDENTE  
DA CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO 

 
 
 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE RECINTOS ITINERANTES 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

__________________________________________________________________________________________ 
PRETENSÃO 

 

_________________________________________________________________________________ 
IDENTIFICAÇÃO DO RECINTO 

 

 

 
 

NOME: ___________________________________________________________________________________________________ 

RESIDÊNCIA/SEDE: __________________________________________________________________________________________ 

LOCALIDADE: ________________________________________________                             CÓDIGO POSTAL: ________  - ______ 

CONTRIBUINTE Nº. _______________________________                                     BI/CC/PASSAPORTE Nº. _______________________ 

TELEFONE: ____________________________                                                    E-MAIL: __________________ @ _________________ 

 Declaro que pretendo ser notificado no endereço de e-mail fornecido (ao assinalar esta opção, todas as notificações subsequentes serão efetuadas por correio eletrónico).  

NA QUALIDADE DE:  ORGANIZADOR      PROMOTOR        REPRESENTANTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA      OUTRO 

Vem requerer a V. Exª, nos termos do artigo nº 5 do Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro, autorização para 

instalação de:  

 Circo - com animais     Sim      Não 

 Praça de Touros ambulante 

 Pavilhões de Diversões   

 Carrosséis 

 Pistas de Carros de Diversão 

 Outros divertimentos mecanizados: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

Registo de Entrada 

Local: ___________________________________________________________________________________________ 

Freguesia: _______________________________________________________________________________________ 

Área Total (m2): __________________ 

Lotação Lugares:       até 50        >50 até 100       100 até 500        500 até 1000       > 1000      

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________ 
IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

 
DOCUMENTOS A JUNTAR: 
 

O pedido é liminarmente rejeitado se não estiver acompanhado de todos os elementos instrutórios, cuja junção é obrigatória.  

 Fotocópia do Bilhete de Identidade/Registo Comercial e Cartão Contribuinte; 

 Declaração de não oposição à utilização para instalação do recinto, por parte do respetivo proprietário (terreno privado) 

 Cópia do Seguro de Responsabilidade Civil e de acidentes pessoais 

 Memória descritiva e justificativa do equipamento a instalar, com as seguintes indicações: 

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

atividades 

 Zona de segurança 

 Instalações sanitárias 

 Plano de evacuação em situações de emergência 

 Cópia do último certificado de inspeção (quando o equipamento já tenha sido objeto de inspeção) 

 Termo de Responsabilidade, seguinte modelo: 

 
 

Tomei conhecimento de que a entrega do pedido deverá ocorrer com o período mínimo de 15 dias úteis de antecedência, sob pena de o 
mesmo ser arquivado 

 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGDP – Regulamento (EU) 2016/679) 

Toma conhecimento que, de acordo com RGDP, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município do Cartaxo, enquanto responsável pelo tratamento, para 

a finalidade expressa no presente formulário, bem como para fins estatísticos, e que pode exercer os direitos previstos no Artº 13º, designadamente: 

informação, acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento, portabilidade, oposição e ser informado em caso de violação de segurança. Para mais 

informações sobre as práticas de privacidade do Município do Cartaxo, consulte o nosso site em https://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/Politicade-

Privacidade.aspx ou envie e-mail para epd@cm-cartaxo.pt. 

 

Cartaxo, ________de _________ de _____ 

O Requerente: _____________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

RESERVADO AOS SERVIÇOS 

INFORMAÇÃO 

O pedido _____ reúne condições para 

obter despacho favorável 

____/____/_____ 

O Funcionário 

____________________ 

DESPACHO 

    - DEFERIDO         - INDEFERIDO 

 

____/____/_____ 

O Presidente da Câmara 

____________________ 

 

PAGAMENTO 

Pago €________________ 

Fatura nº _____________  

____/____/____ 

O Funcionário 

____________________ 

 

 

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o mesmo seja 

devidamente corrigido 

Tipo de Evento: ___________________________________________________________________________________ 

Período de Funcionamento: das _______ H ás ______ H. 

Duração: Data inicio: ____/_____/_____       Data Fim: _____/_____/______ 

 

 

 

  
 

https://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/Politicade-Privacidade.aspx
https://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/Politicade-Privacidade.aspx


 

 

Termo de responsabilidade 

 

Nome (a) _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na qualidade de (b) ___________________________________________________________________________________________________ 

Com morada/sede __________________________________________________________________________ 

Portador do NIF/NIPC ________________________________________________________________________ 

 

Declaro a conformidade, bem como as suas corretas instalação e colocação em funcionamento de acordo com 

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

1 – (c)  

2 –  

3 –  

 

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

________________________________________________(d) freguesia de _______________, concelho de 

______________ no período de ____/_____/_____ a _____/_____/_______. 

 

Aos _______/_______/_______ 

 

O Declarante 

       

        _________________________________________ 

 

 

 

 

(a) Nome, pessoal individual ou coletiva; 

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

(c) Instruir com os respetivos certificados de inspeção em vigor, por cada equipamento; 

(d) Local da instalação do equipamento de diversão; 

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

 

 


