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

PROCº Nº __________/______

PEDIDO DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DE RECINTOS ITINERANTES, IMPROVISADOS OU DE DIVERSÃO PROVISÓRIA

GUIA Nº __________________
DATA ____ /____ / _________
RUBRICA _________________

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 para instalação e funcionamento de:
Recinto Itinerante, ao abrigo do Art.º 5º do Decreto-Lei N.º 268/2009, de 29 de Setembro,
designadamente:
Circo Ambulante;

Praça de Touros Ambulante;

Pista de Carros de Diversão;

Pavilhão de Diversão;

Carrossel;

Outro Divertimento Mecanizado ( __________________________ )

Recinto Iimprovisado, ao abrigo do Art.º 15º do Decreto-Lei N.º 268/2009, de 29 de Setembro,
designadamente:
Tenda;

Barracão;

Palanque;

Estrado e Palco;

Bancada Provisória

Recinto de Diversão Provisória, nos termos do Art.º 7º-A do Decreto-Lei N.º 309/2002, de 16 de
Dezembro (na redacção dada pelo Decreto-Lei N.º 268/2009, de 29 de Setembro), designadamente:
Estádio;

Pavilhão Desportivo;

Garagem;

Armazém;

Estabelecimento Restauração/Bebidas (denominado ______________________________________ ,
com o Alvará de Autorização/Licença de Utilização N.º ________, emitido em ____/____/______ )
2

a realizar no prédio abaixo descrito, propriedade de ___________________________________________
nos dias ____/____/______ a ____/____/______, com o horário das ____:____ horas às ____:____ horas,
2

com a lotação admissível de ________________ lugares e com a área de _________m .
3

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

1

Indicar a qualidade em que apresenta o pedido
Identificar o proprietário, caso não seja o requerente
3
Identificar os antecedentes do processo
2

Modelo OP-A41.01

V.S.F.F.

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 _____________.
2

Com a área de ____________ m , sito em ___________________________________________________

Pede Deferimento,
Albufeira, _____ de _________________ de _______
O Requerente,
__________________________________________
Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal.

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se
encontram em condições de aceitação.

____/____/______ O Requerente _______________________

_____/____/______ O Funcionário______________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
O GESTOR DO PROCEDIMENTO

Nome
Telefone:

Categoria
E-mail

___/___/___ a ___/___/___

Substituído por:

Data ___/___/___

Nome
Telefone:

.

Categoria
E-mail

.
___/___/___ a ___/___/___

Resoluções

Elementos a apresentar:
- Para recintos itinerantes, os referidos no Art.º 5º do Decreto-Lei N.º 268/2009, de 29 de Setembro, publicada no
D.R. N.º 189, Iª Série (acrescidos de Plantas de Localização com sinalização do local do recinto; Memória Descritiva; Termo de

Responsabilidade, nos casos descritos pelo Art.º 12º do mesmo diploma legal e Certidão de Registo Predial, actualizada)

- Para recintos improvisados, os referidos no Art.º 15º do Decreto-Lei N.º 268/2009, de 29 de Setembro,
publicada no D.R. N.º 189, Iª Série (acrescidos de Plantas de Localização com sinalização do local do recinto; Memória

Descritiva; Termo de Responsabilidade, nos casos descritos pelo Art.º 12º do mesmo diploma legal e Certidão de Registo Predial,
actualizada)
- Para recintos de diversão provisória: Plantas de Localização com sinalização do local do recinto; Memória Descritiva que
identifique a área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança e instalações sanitárias; Planta com
disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e demais actividades; Plano de evacuação em
situações de emergência; fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais; Realizando-se o evento em
terreno do domínio privado, o requerimento é ainda complementado com declaração de não oposição à sua utilização para instalação
do recinto, por parte do respectivo proprietário, acompanhada da correspondente Certidão de Registo Predial, actualizada).

