
Vem requer a V. Exa., a emissão de licença de utilização para funcionamento de recinto de espetáculos e divertimento 

público prevista no Decreto Lei n.º309/2002, de 16/12, com as alterações conferidas pelo Decreto Lei n.º268/2009, 29/9, e 

pelo Decreto Lei n.º204/2012, de 29/8, referente ao recinto/ estabelecimento (riscar o que não interessa), sito em 

____________________________________________________________________________________, freguesia de 

____________________________________________________________________________, neste Município.

O espaço destina-se a (assinale com X a(s) modalidade(s)):

Bar com música ao vivo                                            Salas de Jogos elétricos

Discotecas e similares                                          Salas de Jogos manuais

Feiras Populares                                                Parques temáticos 

Salões de baile                                                     outros _______________

Salões de festas

Para o efeito junta  os seguintes elementos:

1) No caso do requerente ser Pessoa Singular:

 cópia do Bilhete de Identidade/ Cartão do Cidadão/ Passaporte do subscritor do requerimento

2) No caso do requerente ser Pessoa Coletiva: 

 cópia do Bilhete de Identidade/ Cartão do Cidadão/ Passaporte do subscritor do requerimento

 cópia do cartão de Pessoa Coletiva;

 código da certidão permanente;

3) Comprovativo da legitimidade do requerente para utilização do espaço para o fim pretendido;

PEDIDO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES
Licença de Utilização para recinto de espectáculos/divertimento público

REGISTO DE ENTRADA

Nº: _______ Livro: 

__________

Em _____  / _____  / ______

.

Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos www.cm-vilanovadepoiares.pt

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares cmvnp@mail.telepac.pt  

Tel. (+351) 239 420 850 | Fax  (+351) 239 421 800 NIF: 505371600

REQUERENTE

Nome (firma ou nome individual):   ______________________________________________________________

NIF / NIPC: __________________    B.I. / C.C. :_____________________ Válido até: ____/____/_____  Emissão: ____________________

Residência/Sede:  _________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar:   _________    

Fração :  _____   Sítio / Lugar:   ________________________________Código postal:   _____-_______  ____________________________

Telefone: ________________    E-mail:  _______________________________________________________________________________

Na qualidade de:  Proprietário          Comproprietário           Usufrutuário           Locatário          Outro:  _______________________________

REPRESENTANTE

Nome: __________________________________________________________________________________________________________

NIF / NIPC: __________________    B.I. / C.C. :_____________________ Válido até: ____/____/_____  Emitido em: __________________

Residência/Sede:    ________________________________________________________________  Nº: ______   Lote, Andar: __________    

Fração : ___________ Sítio / Lugar:  ____________________________ Código postal:  _____-_______  ____________________________

Código postal :  ________  __________  Telefone: _____________   E-mail: __________________________________________________

Na qualidade de:            Procurador              Gerente     Outro: ________________________________________

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares



Conferi a assinatura do subscritor através da exibição de documento de identificação.

Foi entregue  e verificada a documentação necessária. 

O assistente técnico:  ____________________________   Data: ____________

Observações:  __________________________________________________________________________________________________

BALCÃO ÚNICO

4) Cópia simples do certificado de inspecção a emitir por entidade qualificada nos termos do art.º14 do Decreto Lei 

n.º268/2009, 29/9, com as alterações conferidas pelo Decreto Lei n.º204/2012, de 29/8, ou caso não seja possível a sua 

apresentação, documento comprovativo da tentativa da sua obtenção (emitido pelo IPAC- Instituto Português de 

Acreditação);

5) Cópia simples da apólice de seguro de responsabilidade Civil, válida;

6) Cópia simples da apólice de seguro de acidentes pessoais, válida;

7) outros elementos considerados convenientes de acordo com o caso em apreço. 

Pede deferimento,

Vila Nova de Poiares,  _____ de _____________ de  20____

O requerente / representante, 

______________________________________________________

A preencher pelos serviços

.

O Presidente  da Câmara Municipal,  __________________________________________     _____ / _____ / _______

O Chefe da DOUSU,  no uso da competência delegada , ___________________________       _____ / _____ / _______

DESPACHO:


