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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome  _____________________________________________________________________      Na qualidade de ______________________ 

Morada Fiscal ______________________________________________________________________________________________________ 

Freguesia   ____________________________________  Concelho ______________________ Código Postal______________________ 

Identificação Fiscal  ___________________________  Tipo   ________________________________ Telefone ______________________ 

Telemóvel ______________________    e-mail_____________________________________________________________________________ 

 

PRETENSÃO 

Vem comunicar, nos termos abaixo identificados, a substituição para efeitos de averbamento no processo n.º 

___________    / ____________  de: 

Averbamento de novo proprietário /entidade exploradora 

|     | Documentos comprovativos da qualidade de titular; 

|  | Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial 

referente ao prédio ou prédios abrangidos e/ou certidão da conservatória do registo comercial. 

Alteração de denominação do recinto de espectáculos e de divertimentos públicos 

|     | Certidão da conservatória do registo comercial. 

Substituição do responsável pelas condições gerais e de segurança do recinto 

|     | Documentos comprovativos da qualidade de titular; 

|     | Termo de responsabilidade assinado pelo novo técnico autor do projeto. 

Alteração da actividade ou actividades a que o recinto se destina 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

|  | Cópia simples do certificado de inspecção, emitido por entidade acreditada pelo Instituto Português de 

Acreditação, I.P. ; 

|     | Cópia simples da apólice de seguro de responsabilidade civil válida; 

|     | Cópia simples da apólice de seguro de acidentes pessoais válida. 

Alteração da lotação do recinto para cada actividade 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alteração da capacidade máxima do número de equipamentos de diversão e de jogos a instalar 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
Art.º 14º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro com as sucessivas alterações 

 
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

 

DATA E ASSINATURA 
                          
 
Assinatura  _____________________________________________________________________________    Data ______________________ 

 

AVERBAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO 
D.L. 309/2002, de 16 de dezembro na sua atual redação 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
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