
 

PARQUE DE DIVERSÕES DE VERÃO 2022 

BOLETIM DE CANDIDATURA 

 

ANEXO I 
A - Identificação do candidato 
 

Nome / Designação   

Domicílio / Sede  

Freguesia  Código Postal   

NIF/NIPC  BI/CC  Válido até  

Telefone  Telemóvel  Fax  

E-mail  

 
 
B - Identificação dos equipamentos da proposta 
Vem por este meio, nos termos das normas de funcionamento do Parque de Diversões de Verão do Concelho da Figueira da Foz, 
formalizar a sua candidatura, com os seguintes equipamentos: 
 

I – DIVERTIMENTOS ADULTOS, FAMILIARES E/OU RADICAIS (Ex: Roda Gigante, Montanha Russa, 
Pista Carros de Choque, …) 

Área de implantação 
em m2 

Valor proposto s/iva 

1. 
Nome do equipamento: 
Proprietário: 

    

2. 
Nome do equipamento: 
Proprietário: 

    

3. 
Nome do equipamento: 
Proprietário: 

    

4. 
Nome do equipamento: 
Proprietário: 

    

II – DIVERTIMENTOS INFANTIS MECÂNICOS E OUTRAS DIVERSÕES NÃO MECÂNICAS OU 
INSUFLÁVEIS (Ex: Pista Carrinho choque infantil, pista carril, carrossel infantil, casa fantasma, 
trampolins, insufláveis…) 

Área de implantação 
em m2 

Valor proposto s/iva 

1.  
Nome do equipamento: 
Proprietário: 

    

2. 
Nome do equipamento: 
Proprietário: 

    

3. 
Nome do equipamento: 
Proprietário: 

    

4. 
Nome do equipamento: 
Proprietário: 

    

III – JOGOS DE HABILIDADE COM E SEM PRÉMIOS (Ex:Tiro ao Alvo, Tiro à Rolha, Arremesso de 
Bolas, matraquilhos, máquinas de diversão…)  

Área de implantação 
em m2 

Valor proposto s/iva 

1. 
Nome do equipamento: 
Proprietário: 

    

2. 
Nome do equipamento: 
Proprietário: 

    

TOTAL:   
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ANEXO II 
C – Área total e valor da proposta 

Área total: _________________     Valor por metro quadrado: _________________     Valor global: _________________      

 Anexa cheque no valor de € ____________________ correspondente a 50% do valor global, proposto, acrescido da taxa de 
IVA atualmente em vigor; 

 Pagamento em numerário a realizar no Balcão de Atendimento Único – BAU, até ao dia 23 de junho de 2022. 

 

D – Dormitórios 

A Câmara Municipal da Figueira da Foz, no âmbito da realização do Parque de Diversões, não está vinculada à obrigatoriedade de ceder 
espaço para instalação de equipamentos que permitam a pernoita dos participantes no recinto ou num espaço a criar para o efeito. 

Considerando que o Município não dispõe de um espaço junto ao recinto e que a existir uma área reservada a dormitórios a mesma 
será limitada, a inscrição para dormitórios é obrigatória, sendo que cada candidato apenas poderá beneficiar no máximo de um lugar 
por titular de equipamentos.  

TIPO DE VIATURA _______________   MARCA ______________    MATRÍCULA ______________     COMP. ______     LARGURA______ 

 

E – Declaração e Assinatura 

Declaro, sob compromisso de honra, serem verdadeiras todas as informações constantes neste impresso.  

Declaro ainda ter conhecimento das Normas de Funcionamento e respetivos anexos, comprometendo-me a dar cumprimento aos 
termos e condições nelas estabelecidas.  
Mais declaro, autorizar o Município da Figueira da Foz, a utilizar a informação constante neste impresso para divulgação no programa 
das festas ou outras publicações promocionais a realizar bem como na listagem de participantes do Parque. 
O Município da Figueira da Foz assume um compromisso de zelar pela garantia de privacidade e segurança das informações pessoais 
de cada participante. Os dados recolhidos neste formulário serão utilizados apenas para os fins acima indicados, única e 
exclusivamente pelo Município da Figueira da Foz e não serão cedidos a terceiros. Nos termos da Lei, a qualquer momento poderá 
solicitar o acesso e alterações dos seus dados, retirar o consentimento prestado neste formulário ou solicitar a remoção total dos 
mesmos, enviando pedido com a respetiva solicitação para o Município da Figueira da Foz. 
 

 

Figueira da Foz _______ de _________________________ de ______________ 
 

O Candidato 
 

__________________________________________________________ 
(assinatura conforme BI/CC) 
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Anexos 
 
Em cumprimento das normas de funcionamento anexa: 
 

 Boletim de candidatura com proposta de pagamento pelo lugar; 

 Cheque no valor de 50% da proposta (à ordem de Município de Figueira da Foz, sem data) para servir de pagamento da 1.ª 
Prestação (que será acionado imediatamente ao ato de abertura de propostas caso a mesma seja aceite); 

 Fotocópias das Certidões Comprovativas de situação regular perante a Administração Fiscal e a Segurança Social da entidade 
identificada como candidato; 

 Fotocópia dos títulos de propriedade, quando for caso (obrigatório para todos os equipamentos sujeitos a registo constantes da 
proposta); 

 Fotocópia da Declaração de Início de Atividade de todos os titulares dos equipamentos propostos; 

 Fotocópia da Apólice de Seguro de responsabilidade civil (fotocópia autenticada); 

 Fotografia a cores dos equipamentos; 

 Comprovativo de morada de todos os titulares dos equipamentos propostos; 
 Declaração de compromisso de participação do proprietário de cada equipamento 

 Planta com as ocupações; 

 Plano de emergência e medidas de autoproteção. 
 
Para os equipamentos de diversões devem ainda apresentar: 

 Fotocópia da Memória Descritiva das instalações ou do Divertimento; 

 Certificado de Inspeção, que ateste o comprovativo de qualidade das Instalações ou dos Divertimentos. 
 
Para instalação de Máquinas de Diversão devem ainda apresentar: 

 Fotocópia do Registo de cada máquina a ser posta em exploração; 

 Fotocópia da Classificação do (s) termo (s) de jogo (s) de cada máquina a ser posta em exploração. 
 
 


