Município de Celorico de Basto
Câmara Municipal

Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Celorico de Basto

REGISTO DE ENTRADA

MÁQUINA DE DIVERSÃO
(Utilize um impresso para cada máquina)
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
Nome completo/firma _____________________________________________________________________________________
Endereço_______________________________________________________________________________________________
Localidade______________________________________________________________________________________________
Código postal_______ _____________________________________ Telefone / Telemóvel _____________________________
 Número de Contribuinte

 Número de pessoa colectiva

REQUER O SEGUINTE (preencha o que lhe interessa, assinalando com um X a quadricula respectiva)
REGISTO
Registo da máquina........................................................................................................................................................................ 
Segunda via do titulo de registo...................................................................................................................................................... 
CARACTERIZAÇÃO DA MÁQUINA
Fliper............................ 
Tipo

Vídeo............................ 

Fabricante_____________________________
Marca _____________________

Número de fábrica_______________________

Gruas........................... 
Modelo_____________________
_____........................... 
(Apresente os documentos indicados em (A) no verso)

Ano de fabrico__________________________

LICENÇA DE EXPLORAÇÃO
Licença
de exploração
máquina registada com o nº ____________________/_____ no Governo Civil  Câmara Municipal 
TRANSFERÊNCIA
DE da
PROPRIEDADE
de ___________________________________________________________________
Averbamento da transferência de propriedade da máquina registada com o nº ____________/ _____ no Governo Civil  Câmara
Anual............................................................................................  Semestral.............................................................................. 
Municipal , de _________________________________________________________
Local de exploração da máquina: estabelecimento _____________________________________________________________
Endereço
_____________________________________________________________________________________________
Nome do anterior
proprietário_______________________________________________________________________________
Localidade ____________________________________________________________________________________________
(Apresente os
os documentos
documentos indicados
indicados em
em (C)
(B) no
(Apresente
no verso)
verso)
As falsas declarações são punidas nos termos da lei

Data
______/____/____

Assinatura do proprietário
___________________________________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Data
Taxas pagas por meio de guia nº_____________ / _______

______/____/____

O Funcionário
_____________________________

Município de Celorico de Basto
Câmara Municipal

(A) REGISTO
Máquinas importadas:

a)

b)

c)

d)

e)

Máquinas produzidas ou montadas no País:

a) Os documentos das alíneas a), b) e e) referidos para as
Documento comprovativo da apresentação da declaração de
máquinas importadas;
rendimentos do requerente, respeitante ao ano anterior, ou
de que não está sujeito ao cumprimento dessa obrigação, b) Factura ou documento equivalente que contenha os
em conformidade com o Código do imposto sobre o
elementos identificativos da máquina, nomeadamente
Rendimento das Pessoas Singulares ou com o Código do
número de fábrica, modelo e fabricante:
Imposto sobre Rendimento das Pessoas Colectivas,
conforme o caso;
__________________________________________________
Documento comprovativo de que o adquirente é sujeito
passivo do imposto sobre o valor acrescentado;
Outros documentos:
No caso de importação de países exteriores à União
Europeia, cópia autenticada dos documentos que fazem __________________________________________________
parte integrante do despacho de importação, contendo
__________________________________________________
dados identificativos da máquina que se pretende registar,
com identificação das referências relativas ao mesmo __________________________________________________
despacho e BRI respectivo;
__________________________________________________
Factura ou documento equivalente, emitido de acordo com __________________________________________________
os requisitos previstos no Código do Imposto sobre o Valor
__________________________________________________
Acrescentado;
__________________________________________________
Documento emitido pela Inspecção-Geral de Jogos
__________________________________________________
comprovativo de que o jogo que a máquina possa
desenvolver está abrangido pela máquina da presente __________________________________________________
subsecção.

(B) TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

a) Título de registo;
b) Documento de venda ou cedência com a assinatura do transmitente reconhecida pelos meios consentidos por lei.

(C) LICENÇA DE EXPLORAÇÃO
a)

Título de registo da máquina, que será devolvido;

b)

Documento comprovativo do pagamento do imposto sobre o rendimento respeitante ao ano anterior;

c)

Documento comprovativo do pagamento dos encargos devidos a instituições de segurança social;

d)

Licença de recinto.

