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EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES 
 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RECINTOS IMPROVISADOS 
(Tendas, Barracões, Palanques, Estrados e Palcos, Bancadas Provisórias) 

 

REQUERENTE 
 

Nome  

Estado Civil  
 

Morada 
 

 

Freguesia 
 

Código Postal 
    

 

NIPC / NIF  N.º B.I./C.C.  Válido até  
 
 

Telefone  Telemóvel  Fax  
 

E-mail  
 

Autorizo o envio de notificações por:  SMS       Correio eletrónico 

 
 

Na qualidade Promotor do evento Outro  

 

PEDIDO 
 

Ao abrigo do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro, vem requerer a V. Exa. a aprovação da 
instalação e funcionamento de recinto improvisado.1 

 

 
 

 
 

RECINTO A INSTALAR 

 Tendas  Barracões 

 Palanques  Estrados 

 Palcos  Bancadas Provisórias 

Área total ocupada m2 Lotação admissível Pessoas 

Uso de equipamento sonoro  Amplificador  Emissor  Outro  

BREVE DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO RECINTO A INSTALAR 

(Tipo de material, área delimitada coberta ou não coberta, etc.) 

 

 

TIPO DE EVENTO 

 Espetáculo   

 Divertimento público  

 Equipamentos de diversão  

LOCALIZAÇÃO E PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 

 Terreno localizado em domínio público  Terreno localizado em domínio privado 

Morada  

Freguesia  Código Postal   

Data de Início  Data de Término  

Horário de Início  Horário de término  
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DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu 
processo. 

 

 1. PLANTA DE LOCALIZAÇÃO à escala 1/10 000 ou superior, com demarcação da localização objeto do pedido2 

 2. DECLARAÇÃO DE NÃO OPOSIÇÃO à utilização de terreno para instalação de recinto3 

3. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO3 

 4. BREVE DESCRIÇÃO das medidas de prevenção e redução de ruído, quando aplicável4 

     ____________________________________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________________________ 

 5. CÓPIA DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DE ACIDENTES PESSOAIS 

 6. PLANO DE EVACUAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

7. TERMO DE RESPONSABILIDADE a atestar a conformidade dos equipamentos5 

 8. OUTROS ELEMENTOS que o requerente pretenda apresentar: 

 8.1 _________________________________________________________________________________________________ 

 8.2 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Consentimento do Titular do Cartão de Cidadão para efeitos de Instrução do pedido apresentado: 

 Autorizo a reprodução do Cartão  Não autorizo a reprodução do cartão 

 
 

 
 

__________________________________________________ 
(assinatura do Titular do Cartão) 

“Verifiquei e conferi, presencialmente a identidade do 
requerente/titular do Cartão do Cidadão 

 
 

_____________________________________________________ 
(O Atendedor – Assinatura/Rubrica) 

 
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

- Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro, que estabelece o regime do licenciamento dos recintos itinerantes e improvisados. 

- Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março e pelo Decreto-Lei 

n.º 278/2007, de 1 de Agosto, que aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

 
 

PEDE DEFERIMENTO 
                     

Assinatura  Data  
 

 
 

 
- - 

 

NOTAS 

 

 

Os Serviços de Atendimento  Data  
 

 
 

 
- - 

 

 

 

 

 

                                                           
1 O despacho de aprovação constitui licença de funcionamento 
2 Disposição dos equipamentos e demais atividades, instalações sanitárias e zona de segurança 
3 Por parte do proprietário, quando se trate de terreno privado 
4 Funcionamento de aparelhagens de som e amplificadores na proximidade de recetores sensíveis, como edifícios de habitação, escolas, 
hospitais ou estabelecimentos similares 
5 Quando o recinto improvisado envolver a instalação de equipamentos de diversão 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
(De acordo com Anexo I do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de Setembro) 

 

 

 

Nome (a) _____________________________________________________________________ 

Na qualidade de (b) _____________________________________________________________ 

Com a morada/sede ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Portador do NIF / NIPC __________________________________________________________ 

 

 

Declaro a conformidade, bem como as suas corretas instalação e colocação em funcionamento 

de acordo com as normas técnicas e de segurança aplicáveis, dos seguintes equipamentos de 

diversão: 

1 – (c) 

2 –  

3 – 

4 – 

 

 

 

Mais declaro que os equipamentos referidos destinam-se a ser utilizados em 

__________________________________ (d) freguesia de _______________________ 

Concelho de ____________________ no período de ___/___/____ a ___/___/____. 

 

                                                                                              O Declarante (e) 

Aos ___/___/____                                           ___________________________________ 

 

(a) Nome: pessoa individual ou coletiva; 

(b) Administrador do equipamento de diversão (proprietário, locatário ou concessionário) 

(c) Instruir os respetivos certificados de inspeção em vigor para cada equipamento; 

(d) Local da instalação do equipamento de diversão; 

(e) Assinatura comprovada mediante exibição de bilhete de identidade ou cartão do cidadão. 


