
Mod. DAG-TLD 01.15 – 2016  
 

    MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

REQUERIMENTO – LICENÇA PARA APROVAÇÃO DA 
INSTALAÇÃODE RECINTOS IMPROVISADOS (com a 

antecedência mínima de 15 dias da data de início de 
funcionamento do recinto) 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

REQUERENTE (Promotor) 

Nome:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________ Telefone: _________________________ E-mail:  ________________________________________________________  

Residência/Sede: _________________________________________________________________________________________, Nº. _____ Lote, Andar:  _________  

Fração: ________ Sítio/Lugar: _____________________________________________ Código Postal ________-_______  __________________________________  

Representado por:  __________________________________________________________________________________________________________________________  

Na qualidade de:  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

PEDIDO 

Vem requerer a V. Exª. a emissão de Licença para aprovação da instalação de Recinto Improvisado, conforme previsto no 

artigo 47º., do Regulamento Municipal sobre a Instalação e Funcionamento de Recintos de Espectáculos e Divertimentos 

Públicos, bem como no artigo 15º., do Decreto-Lei 268/2009, de 29 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 204/2012, de 

29 de agosto: 

Tipo de evento  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

Local de realização: _________________________________________________________________________________________________________________________  

Freguesia de:  ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Duração do evento ____________________________________, Período de funcionamento _______/_______/_______, _______/_______/_______, 

_______/_______/_______, _______/_______/_______, _______/_______/_______ 

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR artigo 46º., do Regulamento Municipal sobre a Instalação e Funcionamento de Recintos 

de Espectáculos e Divertimentos Públicos, bem como no artigo 5º., do Decreto-Lei 268/2009, de 29 de Setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei nº. 204/2012, de 29 de agosto 

o Cópia do C.C./B.I., com inscrição aposta da respetiva autorização, quando o pedido for enviado por correio ou via eletrónica 

o Área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações sanitárias, planta com a disposição e 

número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e demais atividades 

o Certificado de inspecção de cada equipamento emitido nos termos do artigo 43º., do Regulamento Municipal 

o Plano de evacuação em situações de emergência 

o Apólice do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais 

o Prova da propriedade do prédio ou terreno onde se pretende instalar o recinto ou autorização escrita do seu proprietário. 

Obs.: Após análise do presente requerimento e elementos anexos, poderão ser solicitados, ao abrigo do nº. 3, artigo 47º., do 

Regulamento Municipal sobre a Instalação e Funcionamento de Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos, outros 

elementos que se entendam necessários ao esclarecimento da pretensão demonstrada. 

 

REGISTO DE ENTRADA 

Nº. ___________ Livro:_________ 

Em ______/______/____________ 
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O subscritor declara, sob compromisso de honra, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

Pede deferimento 

Município de Vila Nova de Poiares, __________ de ________________________________________ de 20_____ 

O/A requerente, 

 

__________________________________________________________________________ 

 

BALCÃO ÚNICO 

Conferi a assinatura do subscritor, através da exibição de documento de identificação. 

A/O assistente técnico 

 

___________________________ 

 

PROCEDIMENTO 

Após recepção do requerimento e nos termos do artigo 47º., Regulamento Municipal sobre a Instalação e Funcionamento de 

Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos, bem como no artigo 16º., do Decreto-Lei 268/2009, de 29 de Setembro, 

alterado pelo Decreto-Lei nº. 204/2012, de 29 de agosto, procede-se à análise do mesmo, tendo sido elaborada a informação 

nº. _______________, datada de ______/______/______, da área de taxas e licenças diversas. 

DECISÃO 

Pedido: DEFERIDO ______      INDEFERIDO ______ 

O Presidente da Câmara Municipal ____________________________________________________________________      ________/________/________ 

BALCÃO ÚNICO 

Decisão final comunicada ao requerente, através de ofício nº. ______________, de ______/______/______. 

Atribuída a Licença Nº. ___________/201___, datada de _______/________/_______, com validade até _______/_______/_______. 

Pago através da guia nº. ______________, de _______/_______/______, no valor de ________________,________. 

A/O assistente técnico ______________________________ em: ______/______/______. 

Obs.: Recintos Improvisados: recintos que têm características construtivas ou adaptações precárias, sendo montados temporariamente 

para um espectáculo ou divertimento público específico, quer em lugares públicos quer privados, com ou sem delimitação de espaço, 

cobertos ou descobertos (Tendas, barracões, palanques, estrados e palcos, bancadas provisórias). 

Em ________/________/20______ 


