
A
NADIA

 

                        

  

 
 

 Câmara Municipal de Anadia 
 

 

     Exmo. Senhor Presidente da 

       Câmara Municipal de Anadia 

 

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto Diversão Provisória 

 

 

Nome ____________________________________________, estado civil ____________, Profissão 

_____________________, contribuinte fiscal n.º __________________________, com residência/sede 

__________________________________________, localidade __________________________________, 

código postal/freguesia ____________________________, município de ________________, telefone 

________________________________________, pretendendo na qualidade de (1) 

________________________________________________________________, realizar em (2) 

_______________________________________, no recinto de (3) __________________________________, o 

seguinte espectáculo/diversão (4) __________________________________________________. 

 

Vem requerer, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º309/2002, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 268/2009 de 29 de Setembro, lhe seja concedida, para aquele efeito, o que a 

seguir se assinala: 

 

Licença de instalação e de funcionamento de recintos de diversão provisória, nos termos do art. 7ºA 

 

Válida para o período __________________________________________, das ______horas até ás ______horas 

(indicar os dias pretendidos e o horário) 

 

 O requerente junta, para o efeito, os seguintes documentos: 

 

 - Memória descritiva e justificativa do recinto;  

 - Apólice de seguro de responsabilidade civil; 

 - Apólice de seguro de acidentes pessoais; 

 - Termo de responsabilidade; 

 

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

 Existe(m) edifício(s) 

   Habitação   Escolas   Hospitais   Similares 

 Não existe nenhum edifício de habitação, de escolas ou similares. 

 

Nota: o exercício da actividade solicitada poderá ainda estar sujeito a Licença Especial de Ruído  (Decreto-Lei 

n.º9/2007, de 17 de Janeiro) 

 

Pede deferimento, 

Anadia, ______ de _____________ de 20_____ 

O requerente 

_______________________________________________________________ 

 

(1) organizador, explorador, representante da comissão organizadora, do clube, etc. (2) indicar a localização do recinto a licenciar (3) tipo de 
recinto, área e características (4) o tipo de espectáculos a realizar ou divertimentos públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA Nº ___________  

Em _____/_____/______ 

O Funcionário 

__________________ 

  
____ DEFERIDO 

Em _____/_____/_____ 

Pel' O PRESIDENTE  

      ___________________ 



 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Licenciamento de Recintos Diversão Provisória 

 

 

(1)_______________________________________________, estado civil _____________, 

profissão _______________, residente na Rua ___________________, na localidade de 

______________________, freguesia de ________________________, Município de Anadia, 

titular do Bilhete de Identidade nº _______________, emitido em _______________, pelo 

Arquivo de Identificação de ______________, contribuinte n.º________________ 

 Declara, na qualidade de (2) __________________, que relativamente ao 

recinto/divertimento abaixo referido, foram verificadas as condições especificas em 

que foi montado e a fiabilidade dos respectivos componentes, estando asseguradas 

as necessárias condições, nomeadamente de segurança, para o seu funcionamento. 

 Localização do recinto/divertimento:                                                     

Actividade exercida:                                                         

 Período de funcionamento (3): Dia ____________ para _______________ 

  

 

 

Anadia, ___ de ________________ de       

 

 

 

O Declarante 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

(1) Nome completo; (2) Entidade exploradora ou proprietário; (3) Dia do evento 

 

 


