
Câmara Municipal de Portalegre 
NIF 501 143 718 

DAGF – Serviço de Administração Geral, Rua Guilherme Gomes Fernandes n.º 28, Apartado 47 | 7301 – 901 Portalegre 
Linha Atendimento: 245 307 428 | Telefone: 245 307 400/401 | Fax: 245 307 470 (Expediente) 
E-mail: servico.atendimento@cm-portalegre.pt 

1

LICENÇA DE RECINTOS IMPROVISADO/ITINERANTE/DIVERSÃO PROVISÓRIA 
(Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro) 

 

 
Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Portalegre 
 
Identificação do Promotor (Preencher com letra maiúscula) 

Nome ___________________________________________________________________________ 

Morada/Sede_______________________________________________ n.º _______, ______(andar) 

Freguesia ________________________Código Postal ________-______ _______________________ 

Concelho de ___________________Telefone _________________ Telemóvel ___________________ 

Fax ______________________ N.º de Identificação Fiscal __________________________________, 

 Bilhete de Identidade  Cartão do Cidadão n.º ________________________________________, 

Código da Certidão Comercial Permanente _______________________________________________ 

E-Mail____________________________________________________________________________. 

 Autorizo o envio de notificações, no decorrer do processo, para o endereço electrónico indicado. 

Representante 

Nome ____________________________________________________________________________ 

Na qualidade de _________________________________ N.º de Identificação Fiscal _____________, 

 Bilhete de Identidade  Cartão do Cidadão n.º ________________________________________,  

Pedido ao abrigo do Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de Setembro: 

 Recinto Improvisado: 

  Tendas; 

  Barracões e espaços similares; 

  Palanques; 

  Estrados e Palcos; 

  Bancadas provisórias. 

 Recinto Itinerante1: 

  Circo ambulante; 

  Praça de touros ambulante; 

  Pavilhões de diversão; 

  Carrosséis; 

  Pistas de carros de diversão; 

  Outros divertimentos mecanizados. 

1 - Circulação e proteção de animais em deslocação de circos e outros - Os promotores dos circos e 

outros devem solicitar à câmara municipal a autorização para deslocação do local, dez dias antes da 

sua realização. (art.º 6º do Decreto-Lei n.º 255/2009, de 24 de Setembro). 

Inserir o número de registo alfanumérico atribuído pela DGV _______________________________ 

 

Reg. n.º ___________________    

Data ______/______/_________ 

Funcionário _________________ 

Despacho: 



Câmara Municipal de Portalegre 
NIF 501 143 718 

DAGF – Serviço de Administração Geral, Rua Guilherme Gomes Fernandes n.º 28, Apartado 47 | 7301 – 901 Portalegre 
Linha Atendimento: 245 307 428 | Telefone: 245 307 400/401 | Fax: 245 307 470 (Expediente) 
E-mail: servico.atendimento@cm-portalegre.pt 

2

 Recinto Diversão Provisória: 

  Garagens; 

  Armazéns; 

  Estabelecimentos de restauração e de bebidas; 

  Estádios e pavilhões desportivos quando utilizados para espetáculos de natureza artística ou outra. 

 Outro. Qual? _______________________________________________________________ 

Atividade 1 

Tipo de recinto: ____________________________________________________________________ 

Designação do evento: _______________________________________________________________ 

Período de funcionamento_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Duração do evento:  ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

Data(s) do evento: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Local da realização: ________________________________________________________________, 

sito em _____________________________________________________________, n.º _________, 

freguesia de ___________________________, com a área total de ___________________ m2. 

Caraterísticas do recinto a instalar _____________________________________________________ 

Com a lotação admissível de __________________ lugares. 

Possui zona de segurança  Sim  Não e Instalações Sanitárias  Sim  Não. 

Observações: ______________________________________________________________________ 

Atividade 2 

Tipo de recinto: ____________________________________________________________________ 

Designação do evento: _______________________________________________________________ 

Período de funcionamento_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Duração do evento:  ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

Data(s) do evento: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Local da realização: ________________________________________________________________, 

sito em _____________________________________________________________, n.º _________, 

freguesia de ___________________________, com a área total de ___________________ m2. 

Caraterísticas do recinto a instalar _____________________________________________________ 

Com a lotação admissível de __________________ lugares. 

Possui zona de segurança  Sim  Não e Instalações Sanitárias  Sim  Não. 

Observações: ______________________________________________________________________ 
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Atividade 3 

Tipo de recinto: ____________________________________________________________________ 

Designação do evento: _______________________________________________________________ 

Período de funcionamento_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Duração do evento:  ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

Data(s) do evento: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Local da realização: ________________________________________________________________, 

sito em _____________________________________________________________, n.º _________, 

freguesia de ___________________________, com a área total de ___________________ m2. 

Caraterísticas do recinto a instalar _____________________________________________________ 

Com a lotação admissível de __________________ lugares. 

Possui zona de segurança  Sim  Não e Instalações Sanitárias  Sim  Não. 

Observações: ______________________________________________________________________ 

Antecedentes 

  Pedido de Licença de Ruído     Registo entrada CMP ____________ 

  Pedido de Licença de Ocupação da Via Pública   Registo entrada CMP ____________ 

  Pedido de Autorização de Evento em Regime Especial (AERE) Registo entrada CMP ____________ 

  Pedido de Isenção de Taxas     Registo entrada CMP ____________ 

  Outro ____________________________________________ Registo entrada CMP ____________ 

Portalegre, ________ de ____________________ de _________ 

Pede deferimento, 

 

O Requerente 

 

____________________________________________ 

Bilhete de Identidade Cartão do Cidadão N.º __________________ 

 

Conferi os dados do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão. 

Funcionário, __________________, em ____/____/______ 

Pago pela Guia de receita nº ______________, emitida em ______/_____/_______ 

 

Notas: 
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DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS: 

RECINTOS IMPROVISADOS 

De acordo com o n.º 2 do art.º 15.º do Decreto-Lei nº 268/2009, o pedido é liminarmente rejeitado se não estiver 

acompanhado de todos os elementos instrutórios cuja função é obrigatória nos termos do presente decreto-lei. 

 Planta com disposição dos equipamentos e demais atividades; 

 Plano de evacuação em situações de emergência; 

 Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais; 

 Declaração de não oposição à utilização do terreno para instalação do recinto, por parte do proprietário,  

 quando em domínio privado. 

 Termo de responsabilidade (art. 12º do Decreto – Lei n.º 268/2009). 

 Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

RECINTOS ITINERANTES 

De acordo com o n.º 2 do art.º 5.º do Decreto-Lei nº 268/2009, o pedido é liminarmente rejeitado se não estiver 

acompanhado de todos os elementos instrutórios cuja função é obrigatória nos termos do presente decreto-lei. 

 

 Planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e demais  

 atividades; 

 Último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto de inspeção; 

 Plano de evacuação em situações de emergência; 

 Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais; 

 Declaração de não oposição à utilização do terreno para instalação do recinto, por parte do proprietário,  

 quando em domínio privado. 

 Termo de responsabilidade (art. 12º do Decreto – Lei n.º 268/2009). 

 Autorização do câmara municipal do local de origem (artº 6º do Decreto-Lei nº 255/2009) – aplicável a circulação e 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

DIVERSÃO PROVISÓRIA 

 Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil; 

 Plano de evacuação, quando se justifique; 

 Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 

 _____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

       protecção de animais em deslocação de circos e outros. 

 Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Recintos Itinerantes e Improvisados 

 

 

Nome (a) _________________________________________________________________________ 

Na qualidade de (b) _________________________________________________________________ 

Com Morada/Sede ___________________________________________ n.º _______, ______(andar) 

Portador do NIF/NIPC ________________________________________________________________ 

 

 

Declaro a conformidade, bem como as suas corretas instalações e colocação em funcionamento de 

acordo com as normas técnicas e de segurança aplicáveis, dos seguintes equipamentos de diversão: 

 

 

1 - (c) 

 

 

2 –  

 

 

3 –  

 

 

4 –  

 

 

Mais declaro que os equipamentos referidos destinam-se a ser utilizados em ____________________ 

_____________________________ (d) freguesia de _____________________________ concelho de 

______________________________ no período de ____/____/______ a ____/____/______. 

 

 

              O Declarante (e) 

 

 

Aos ____/____/______   ___________________________________ 

 

 

(a) Nome: pessoa individual ou coletiva; 

(b) Administrador do equipamento de diversão (proprietário, locatário ou concessionário); 

(c) Instruir com os respetivos certificados de inspeção em vigor para cada equipamento; 

(d) Local da instalação do equipamento de diversão; 

(e) Assinatura comprovada mediante exibição de bilhete de identidade ou cartão do cidadão. 
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