
Pedido de autorização para realização de espetáculos desportivos, 
divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre e 

instalação de recintos improvisados e itinerantes 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal do Sabugal 

Requerente 

Nome: 

NIF:  B.I./CC:

Morada: 

Localidade:       C. Postal:

Telefone:   E-mail:

Na qualidade de:  ☐ Proprietário     ☐ Usufrutuário     ☐ Locatário ☐ Superficiário ☐ Outro:

☐ Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o e-mail indicado.

Representante 

Nome: 

NIF: B.I./CC:

Morada: 

Localidade: C. Postal:

Telefone: E-mail:

Na qualidade de:  ☐ Mandatário ☐ Sócio-gerente     ☐ Administrador ☐ Outro:

Correspondência a enviar para 

A preencher no caso de querer o envio de correspondência para outra morada e/ou e-mail: 

Nome: 

Morada: 

Localidade:       C. Postal:  

Telefone:   E-mail:  

Vem requerer a V. Ex.ª nos termos do Decreto-Lei nº310/2002 de 18 de dezembro e do Decreto Regulamentar 
nº2-A/2005 de 24 de março autorização para: 

☐ Realização de divertimentos públicos na via, jardins e demais lugares públicos ao ar livre

☐ Instalação e funcionamento de recinto improvisado (tendas, estrados, palcos, bancadas móveis, barracões…)

☐ Instalação e funcionamento de recinto itinerante (circos e praças de touros ambulantes, pavilhões de diversão,
pistas de carros de diversão…)

☐ Realização de espetáculo/prova desportiva na via pública

☐ Municipal

☐ Intermunicipal



☐ Realização de garraiada, largada, capeia

☐ Encerro

☐ Desencerro

Informação sobre a atividade 

☐ Solicita emissão de Licença Especial de Ruído

Descrição da atividade, características do recinto e equipamentos a instalar 

Datas e horários  

Data de início __________________ Data de término ______________ 

Horários __________________________________________________ 

Local de instalação / Percurso com indicação das vias/locais com condicionamento de trânsito 

Lotação ________________________ 

Área (m2) __________________________ 

Observações 

Documentos instrutórios 

Licença para a realização de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre 
☐ Planta do recinto com indicação das ruas e vias a encerrar

☐ Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais
☐ Termo de Responsabilidade
☐ Declaração da Junta de Freguesia

Licença para instalação e funcionamento de recinto improvisado (Tendas; Barracões; Palanques; Estrados e palcos; 
Bancadas provisórias) 

☐ Planta do recinto com indicação da zona segurança, instalações sanitárias e disposição e número de

equipamentos
☐ Plano de evacuação
☐ Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais



☐ Termo de Responsabilidade
☐ Autorização do proprietário do terreno (quando privado)
☐ Declaração da Junta de Freguesia

Licença para instalação e funcionamento de recinto itinerante (Circos ambulantes; Praças de touros ambulantes; Pavilhões 
de diversão; Carrosséis; Pistas de carros de diversão; Outros divertimentos mecanizados 

☐ Planta do recinto com indicação da zona segurança, instalações sanitárias e disposição e número de

equipamentos
☐ Plano de evacuação
☐ Fotocópia da Apólice de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais

☐ Último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido inspecionado
☐ Termo de Responsabilidade assinado por técnico habilitado
☐ Autorização do proprietário do terreno (quando privado)

☐ Declaração da Junta de Freguesia
Licença para a realização de espetáculos desportivos 

☐ Traçado do percurso da prova ou atividade, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que 

permita uma correta análise do percurso indicado de forma clara as vias abrangidas, as localidades e horários 

prováveis de passagem nas mesmas, bem como o sentido da marcha e o local de início e término da prova
☐ Planta do recinto

☐ Regulamento da prova ou memória descritiva da atividade que estabeleça as normas a que a prova deve 
obedecer

☐ Parecer do Instituto de Estradas de Portugal, no caso de utilização e vias regionais e nacionais

☐ Parecer das forças de segurança que superintendam no território a percorrer
☐ Parecer da Federação ou Associação Desportiva respetiva, que poderá ser sob a forma de visto no regulamento 

da prova
☐ Termo de responsabilidade
☐ Fotocópia da apólice de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais 

Licença para realização de garraiada, largadas e capeias sem encerro e/ou desencerro 

☐ Planta de localização com a indicação das ruas e vias a encerrar
☐ Termo de responsabilidade

☐ Declaração da Junta de Freguesia
☐ Fotocópia da Apólice de Seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais

Licença para realização de garraiadas, largadas, capeias com encerro e/ou desencerro 

☐ Planta de localização com a indicação das ruas e vias a encerrar
☐ Termo de responsabilidade
☐ Declaração da Junta de Freguesia

☐ Parecer do Instituto de Estradas de Portugal, no caso de utilização e vias regionais e nacionais
☐ Fotocópia da Apólice de Seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais

☐ Parecer da GNR

Nota: A entrega dos documentos supra identificados não dispensa a apresentação de outros elementos/documentos que se revelem 
necessários à análise do processo. 

Pede deferimento, 
Sabugal, 

O Requerente 
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