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                              MUNICÍPIO DE ALJUSTREL 
                           CÂMARA MUNICIPAL 
                           Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 
 
REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E  DE FUNCIONAMENTO DE 
RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS 
 

 
DESPACHO 

 

____________________________ 
 

Em ______/______/______ 
 

O Presidente,___________________ 
 

 
REGISTO DE ENTRADA 

 
Entrada em _____/_____/_____ 

 
Lº .....…..... Fls...…........Nº.............. 

 

 
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel 

 

REQUERIMENTO 
 

 
Nome/Designação____________________________________________________________________ 

Contribuinte / Pessoa Colectiva n.º  ___________________________   Tefefone  __________________ 

com morada / sede ___________________________________________________________________ 

Código Postal ______ - _____ Freguesia de ______________________ Concelho_________________ 

Na qualidade de ______________________________________________________________________ 

Vem requerer, ao abrigo do disposto no DL n.º 302/2002, de 16/12, alterado pelo DL n.º 268/2009, de 

29/09, que lhe seja concedida a Licença de Instalação e Funcionamento de: 

� Recinto Itinerante , nos termos do art.º 5.º do referido diploma; 

� Recinto Improvisado , nos termos do art.º 14.º do referido diploma;  

Pretendendo realizar um espectáculo/diversão de ___________________________________________ 

que decorrerá desde o dia _________ até________ do mês de ___________________ de 20 ________ 

das _____h _____ às_____h _____ Local de Instalação_______________________________________ 

Para o efeito declara que nas proximidades do local onde vai ser desenvolvida a actividade: 

� Existe(em) edifício(s):   

� - de habitação     � - de escolas    � - de hospitais     � - similares 

� Não existe nenhum edifício de habitação, de escolas, de hospitais ou similares 

 

Aljustrel, ________ de _____________________ de 20______ 

O/A Requerente, 

 
_________________________________________________ 

 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 

� Memória Descritiva do Recinto    
� Certificado de inspecção (Art.º 14.º do D.L. n.º 309/2002, de 
16/12)  
� Licença da Sociedade Portuguesa de Autores    

� N.º de Registo de promotor de espectáculos    
� Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e 
Acidentes Pessoais 
� _________________________________________    



geral@mun-aljustrept 
www.mun-aljustrel.pt                                                                             Avª 1º de Maio � 7600-010 Aljustrel 
Tel. (+351) 284 600 070                                                                                 Contribuinte n.º 501 122 486 
Fax (+351) 284 602 055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) – A licença é emitida no prazo de cinco dias contados da data de recepção do requerimento ou dos documentos que foram solicitados. 

 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

1 - � - O pedido não se encontra instruído com o(s) documento(s) que abaixo se identifica(m), como 

exige o n.º 2 do citado art.º 18.º, pelo que deve ser solicitado (1) ao requerente que, no prazo 

que lhe for fixado, faça juntar ao processo:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2 - � - Atenta a declaração expressa no requerimento, o exercício da actividade � - está / � - não 

está sujeita a licença especial de ruído, nos termos do art.º 9.º do Regulamento Geral do 

ruído (Dec.-Lei n.º 292/2000, de 14/11). 

O requerente � - já / � - não formalizou o respectivo pedido.  

3 - � - ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

        � - O pedido encontra-se devidamente instruído, pelo que, legalmente, nada obsta ao seu 

deferimento. 

                      ______/_____/20____                                                      O Funcionário, 

                                                                                                  ___________________________ 

 

 

NOTAS 
 

 

Alvará n.º _____________________ Emitido em _________ de _____________________ de 20_____ 

Pagamento efectuado em ____/____/____   Guia n.º ___________  

                                                                                                        O Funcionário, 

                                                                                                          ____________________________________ 
   

 


