
 
 
 
 
 

V.S.F.F. 
Modelo OP-A38.02 
 

ENTRADA Nº  _______________  
DATA  ____ /____ / __________  
RUBRICA  _________________  
Nº FOLHAS  ________________  

 
PROCº Nº __________/______ 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE RECINTOS DE ESPECTÁCULOS  
E DE DIVERTIMENTOS PÚBLICOS , SEM OBRAS SUJEITAS A CONTROLO PRÉVIO , 

E EMISSÃO DO RESPECTIVO ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO  
 

 
 
Exmo. Senhor, 
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira 

 

Requerente 

 _____________________________________________________________________________________   

portador do BI  ____________, NIF  ____________, Telefone/Telemóvel ____________ / _____________  

Residência/Sede  _______________________________________________________________________  

Código Postal ________-______ ___________________________________________________________  

Endereço Electrónico  ____________________________________________________________________  

na qualidade de 1  _______________________________________________________________________  

vem requerer a V. Ex.ª  licença, ao abrigo dos Art.º 9º e 10º do Decreto-Lei N.º 309/2002, de 16 de 

Dezembro, na sua actual redacção, para instalação e utilização, e que seja emitido o respectivo alvará de 

utilização, a que se refere o Art.º 12º do mesmo diploma legal, de: 

� Recinto de diversão ou recinto destinado a espectáculos de natureza não artística, n.º 1 do Art.º 3º do 

mesmo diploma legal, designadamente: 

 � Bar com Música ao Vivo; � Discoteca/similar; � Salão de Baile; � Salão de Festas; 

 � Sala de Jogos Eléctricos; � Sala de Jogos Manuais; � Feira Popular; � Parque Temático 

� Recinto de diversão onde, de forma acessória, se realizem espectáculos de natureza artística, n.º 2 do 

Art.º 3º do mesmo diploma legal, designadamente: 

 � Bar; � Discoteca; � Restaurante; � Salão de Festas 

� Espaço de jogo e recreio, Art.º 5º do mesmo diploma legal, o qual remete para os espaços previstos no 

Decreto-Lei N.º 379/97, de 27 de Dezembro, na sua actual redacção, designadamente: 

 � Escorregas; � Equipamentos que incluam elementos rotativos; � Equipamento Insuflável; 

 � Baloiços/outros equipamentos que incluam elementos de balanço; � Trampolins; � Parque de Skate 

a realizar no prédio abaixo descrito, propriedade de 2___________________________________________,  
 

Prédio 

� Urbano � Misto � Rústico, correspondente ao Art.º nº __________ da Secção _________ da 

freguesia de ____________________/ � Lote nº _______, inserido no loteamento titulado pelo Alvará nº 

________________, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o nº _____________.  

Com a área de ____________ m2, sito em ___________________________________________________ 

                                                 
 

1 Indicar a qualidade em que apresenta o pedido 
2 

Identificar o proprietário, caso não seja o requerente 

GUIA Nº  __________________  
DATA  ____ /____ / _________  
RUBRICA  _________________  



 

Modelo OP-A38.02 

Titulado pelo Alvará de Utilização N.º _______, emitido em ____/____/_______ 

Com a denominação de ________________________________________ com o horário de funcionamento 

das ____:____ horas às ____:____ horas, com a lotação admissível de _____ lugares e/ou capacidade 

máxima de _____ equipamentos de diversão e de jogos, com a área de _________m2. 

Sendo entidade exploradora ______________________________________________________________ , 

o responsável pelas condições gerais e de segurança do recinto __________________________________ , 

e a(s) actividade(s) a realizar a(s) seguinte(s): ________________________________________________  

Para o referido prédio 3_______ foi apresentado em ____/____/______ o Proc.º nº ___________ referente a 

 _____________________________________________________________________________________  
 

A data em que se irá efectuar a vistoria solicitada deverá ser comunicada para: 

Contacto para vistoria 

Nome:  _______________________________________________________________________________ ,  

Residência/Sede: _______________________________________________________________________  

Código Postal ________-______ _______________________________ Telefone ___________________ , 

Endereço Electrónico  ____________________________________________________________________  
 

Pede Deferimento, 

Albufeira, _____ de _________________ de _______ 
 

O Requerente, 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

O GESTOR DO PROCEDIMENTO 

Nome                                                                                    Categoria                                                              . 

Telefone:                         E-mail                                                                          ___/___/___ a ___/___/___ 

Resoluções 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elementos a apresentar: 
Plantas de Localização com sinalização do local do recinto; Planta de implantação com limites do prédio e localização de todos os 
equipamentos; Plano de evacuação em situações de emergência / projecto de segurança; Memória Descritiva que identifique a área, 
características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança e instalações sanitárias; Certidão de Registo Predial 
actualizada; Declaração de não oposição à utilização do prédio para instalação do recinto, por parte do respectivo proprietário; 
Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais; Fotocópia do Certificado de Inspecção (previsto no 
Art.º 14º do mesmo diploma legal). 

                                                 
3 Identificar os antecedentes do processo 

 

Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal. 
 

 
____/____/______ O Requerente _______________________ 

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se 
encontram em condições de aceitação. 
 
_____/____/______ O Funcionário______________________ 
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