
MÁQUINAS DE DIVERSÃO

Documentos a entregar

1. Requerimento

2. Cópia do documento de identificação do requerente
Pessoas singulares: cartão de cidadão / bilhete de identidade Sociedades: certidão da conservatória do registo 
comercial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão permanente; cartão de cidadão / bilhete 
de identidade do(s) representante(s) legal(is) Associações ou Fundações: estatutos; ata de eleição dos corpos 
diretivos; cartão de cidadão / bilhete de identidade do(s) representante(s) legal(is) Condomínios: cartão de 
contribuinte do condomínio; ata de eleição do(s) administrador(es); cartão de cidadão / bilhete de identidade 
do(s) administrador(es) Mandatários: Procuração ou outro documento que confira a representação; documentos 
de identificação do mandatário
Máquinas de diversão - registo / 2ª via   

Máquinas importadas / Máquinas construídas ou montadas no país

3. Documento comprovativo da apresentação da declaração de rendimentos respeitante ao ano anterior ou da sua 
isenção, de acordo com o código do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS) ou coletivas (IRC), 
conforme o caso

4. Documento comprovativo de que o adquirente é sujeito passivo de IVA

5. Documento comprovativo, emitido pelo Instituto de Turismo de Portugal, de que o(s) jogo(s) que a máquina 
possua está abrangido(s) pelo Decreto-Lei n.º 310/2002 e regulamento municipal em vigor

Máquinas importadas

6. No caso de importação a países fora da U.E., cópia autenticada dos documentos que fazem parte do despacho de 
importação, com os dados identificativos da máquina a registar, com indicação das referências relativas ao mesmo 
despacho e BRI respectivo

7. Fatura (ou documento equivamente) emitida de acordo com os requisitos previstos no código do IVA

Máquinas construídas ou montadas no país

8. Fatura (ou documento equivalente) contendo os elementos identificativos da máquina, nomeadamente número 
de fábrica, modelo e fabricante

Máquinas de diversão - comunicação da substituição do tema de jogo

9. Documento classificativo dos temas de jogo e cópia autenticada da memória descritiva do(s) jogo(s) devidamente 
licenciado(s) pelo Instituto de Turismo de Portugal

10. Título de registo da máquina

Máquinas de diversão - comunicação da alteração de proprietário

11. Título de registo da máquina

12. Documento de venda ou cedência com assinatura do transmitente reconhecida pelos meios consentidos pela 
lei

Tomei conhecimento dos documentos que se encontram em falta e que deverão ser entregues, sob pena do 
indeferimento do pedido apresentado

Lisboa,
(assinatura)
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Exmo(a). Senhor(a) Presidente
Identificação do requerente

Nome 

Morada                       Código Postal                       -

Localidade                  NIF/NIPC

Cartão de Cidadão/B.I. n.º         Telemóvel            Telefone

Fax       E-mail

Código de acesso à certidão do registo comercial

Na qualidade de         Proprietário        Arrendatário        Outro

Vem requerer

Máquinas de diversão:

Registo

2.ª via de registo

Comunicação da alteração do proprietário

Comunicação da substituição do tema de jogo

Observações

Lisboa,
(assinatura)

Máquinas de diversão
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Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares)

Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar conhecimento ao disposto no Artigo 
102.º (Requerimento Inicial) do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou previsto na legislação específica 
aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte da Junta de Freguesia de 
Avenidas Novas respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais.

Responsável pelo tratamento - Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Finalidade do tratamento - Cumprimento de uma obrigação jurídica (CPA e/ou legislação específica aplicável ao pedido 
formulado) ou necessário ao exercício de funções de interesse público

Destinatário(s) dos dados - Serviços com competência para apreciar ou intervir no pedido.

Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido

Autorizo a utilização do meu endereço de correio eletrónico para efeitos de realização de inquérito de satisfação de 
qualidade (aplicável apenas a pessoas singulares).

     Sim     Não

                      

Lisboa,
(assinatura)
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