
 
  

 

Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

(Nome) ___________________________________________________________________________________, 

contribuinte n.º _____________________, portador do bilhete de identidade / cartão do cidadão n.º 

______________, emitido em ______/______/______, pelo A.I. de _________________________________, 

residente em ___________________________________________________, código postal ________-_____, 

freguesia de ____________________________, concelho de ______________________________________, 

telefone número ____________________, Correio eletrónico _____________________________________. 

 

 

2. OBJECTO DO PEDIDO 

Vem requer a V. Ex.ª se digne conceder-lhe licença para instalação e funcionamento, nos termos do Decreto-

Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de 

Setembro, do seguinte equipamento. 

 

1.   Itinerante:      2.   Improvisado:  

     Circos ambulantes;                            Tendas; 

     Praças de touros ambulantes;               Barracões; 

   Pavilhões diversos;                Palanques; 

      Carrosséis;                 Estrados e palcos; 

     Pistas de carros de diversão;               Bancas provisórias. 

      Outros divertimentos mecanizados. 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL  
 
 

Designação do local: ________________________________________________________________________ 

Freguesia: ___________________ Concelho: _________________    público        privado, descrito na 

Conservatória do registo Predial, sob o n.º _____________, e inscrito na matriz predial ___________, sob o(s) 

artigo(s) __________________, da mencionada freguesia. 

 

Tipo de evento:___________________________________            Área: ______________________________ 

 

4. HORÁRIO  

 

 

Dias: ______/_______/_______ Horário: entre as ___________ e as ___________ 

Dias: ______/_______/_______ Horário: entre as ___________ e as ___________ 

Dias: ______/_______/_______ Horário: entre as ___________ e as ___________ 

 

 

 

 

 

 

Pede deferimento, 
 

Caminha, _____de _________________de ________, 
 

Assinatura do Requerente 
 
________________________________________________ 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO 

 

 Fotocópia do Cartão de Identificação Civil 

 Fotocópia do cartão de contribuinte 

 Memória descritiva (alínea d) do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro 

 Certificado de inspecção de cada equipamento (alínea e) 

 Plano de evacuação em situação de emergência (alínea f) 

 Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais  

 Declaração de não oposição à sua utilização do respectivo proprietário 

 Termo de responsabilidade (artigo 12º), quando aplicável  

 

 

 

  

 


