REGISTO Nº _____ / Ano:______
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Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Munícipio. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua actualização ou correcção.

MÁQUINA DE DIVERSÃO
Requerimento

REGISTADO EM: ____/____/____
(AAAA/MM/DD)
REGISTADO POR:
______________________________
(a preencher pelos serviços administrativos)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
DO REQUERENTE / COMUNICANTE

Nome *

(1)

Morada *
Freguesia *
Cód. Postal *

-

NIF *

NIC/BI *

Telefone *

Telemóvel

Válido até *

/

/

Fax

Email
Preencha de forma legível e sem abreviaturas.* - preenchimento obrigatório
(1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou coletiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo
dessa qualidade e apresentar documento que a tanto o autoriza.

DO PEDIDO

Requer a V.Exª. O seguinte: (2)

Registo

Transferência de propriedade

Licença de exploração

Registo
Registo da máquina
Segunda via do título de registo
Caraterização da máquina
Flipper

Fabricante

Vídeo

Marca

Nº de fabrico

Gruas

Modelo

Ano de fabrico

Apresente os documentos indicados em j

Transferência de propriedade
Averbamento da transferência de propriedade da máquina registada com o nº ____________/_______ no governo
Civil / Câmara municipal de ________________________________________________.
Nome do anterior proprietário _______________________________________________________________________
Apresente os documentos indicados em k

Licença de exploração
Licença de exploração da máquina registada com nº ____________/_______ no governo Civil / Câmara municipal de
________________________________________________.
Anual

Semestral

Local de exploração da máquina: estabelecimento_______________________________________________________
Endereço ________________________________________________________________________________________
Cód. Postal ________-_____ ________________________________________________________________________
Apresente os documentos indicados em l
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DOS ANEXOS

Para o efeito anexa ao presente, os seguintes documentos:
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j Registo
Documento comprovativo da apresentação da declaração de rendimentos do requerente, respeitante ao ano
anterior, ou de que não está sujeito ao cumprimento dessa obrigação, em conformidade com o Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou com o Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas, conforme o caso.
Documento comprovativo de que o adquirente é sujeito passivo do Imposto sobre o valor acrescentado.
No caso de importação de países exteriores à União Europeia, cópia autenticada dos documentos que fazem
parte integrante do despacho de importação, contendo dados identifcativos da máquina que se pretende
registar, com identifcação das referências relativas ao mesmo despacho e BRI respetivo.
Máquinas importadas:
Documento emitido pela Inspeção-Geral de Jogos comprovativo de que o jogo que a máquina possa
desenvolver está abrangido pela máquina da presente subsecção.
Máquinas produzidas ou montadas no país:
Fatura ou documento equivalente que contenha os elementos identifcativos da máquina, nomeadamente
número de fábrica, modelo e fabricante.
Outros documentos:

k Transferência de propriedade
Título de registo
Documento de venda ou cedência com a assinatura do transmitente reconhecida pelos meios consentidos
pela lei

l Licença de exploração
Título de registo da máquina, que será devolvido
Documento comprovativo do pagamento do imposto sobre o rendimento respeitante ao ano anterior
Documento comprovativo do pagamento dos encargos devidos a instituições de segurança social
Licença de recinto
O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.
PROTEÇÃO DE DADOS

Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art. 6º, n.º 1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados por
parte do Município de Albufeira, no âmbito do presente formulário
Autorizo que os meus dados sejam utilizados para envio de comunicação institucional.
A preencher pelos serviços

Pede deferimento,
Albufeira, ____/____/_______

Conferi a identifcação do requerente, através de:

O Requerente / Comunicante
O Funcionário
Assinatura do requerente / comunicante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar

__________________________________

Submeter
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