EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO
INSTALAÇÃO DE RECINTO IMPROVISADO
REQUERENTE
Nome
Morada
Código Postal

Freguesia
N.º Identificação Fiscal

-

N.º Identificação Civil

Válido até

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telemóvel

Telefone

Fax

E-mail
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Válido até

Administrador

Outro

-

-

PEDIDO
Em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei nº. 268/2009, de 29 de Setembro, e no Regulamento Municipal sobre Instalação e
Funcionamento de Recintos de Espetáculos e Divertimentos Públicos, vem requerer a V. Exa. a emissão de licença de instalação
de recinto improvisado
Identificação do Promotor
Residência do Promotor
Tipo de evento
TIPO DE RECINTO IMPROVISADO
Tenda

Barracões

Palanque

Estrado ou palco

Bancada provisória

Outro

Período de realização do evento
Dia

-

-

Horário

h

às

h

Dia

-

-

Horário

h

às

h

Dia

-

-

Horário

h

às

h

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS (OBRIGATÓRIOS)
Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu processo:
Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações sanitárias, planta com
disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia e demais actividades
Plano de evacuação em situações de emergência
Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais
Caso o evento ocorra em terreno do domínio privado, declaração de não oposição à sua utilização para instalação do recinto
por parte do proprietário
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Informação sobre o tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE)
2016/679
De acordo com o RGPD, o Município de Mondim de Basto, informa que os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e
exclusivamente para dar cumprimento ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado. Os dados serão
armazenados pelo prazo definido na legislação aplicável ao pedido.
Mais declara que tomou conhecimento do direito de:
•
solicitar o acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade e oposição, sem comprometer a
licitude do tratamento efetuado bem como a ser informado em caso de violações de segurança;
•
ser informado previamente e a pedido, sobre a intenção da utilização dos dados para outra finalidade que não a
presente, informando quais os dados, a finalidades do tratamento e outra informação pertinente;
•
apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram violados.
Estes direitos podem ser exercidos através do email: geral@cm-mondimdebasto.pt
Declaro que tomei conhecimento da informação sobre o tratamento de dados pessoais.
PEDE DEFERIMENTO
O requerente

Data

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

O Técnico de Atendimento

Data
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