DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
DIVISÃO DE ADMINISTRATIÇÃO GERAL E ATENDIMENTO

LICENCIAMENTOS:
(todos os campos são de preenchimento obrigatório)
Identificação do requerente

Entidade_____________________________________________________________________________________________
Nome de contacto______________________________________________________________________________________
Morada_______________________________________________________________________________________________
Localidade______________________________________________________ Código Postal_______________-___________
CC/BI nº__________________NIF/NIPC______________________Telef._____________________Tlm__________________
Fax_____________________E-mail________________________________________________________________________

 Consinto o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado
______________________________________________________________________________________________________
Vem requerer:

 1 - RECINTOS PARA ESPETÁCULOS (Recinto de diversão provisória)
Este licenciamento requer em simultâneo, emissão de Licença Especial de Ruído

 2 - DIVERTIMENTOS PÚBLICOS COM OU SEM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO / ITINERANTES
Este licenciamento requer em simultâneo, emissão de Licença Especial de Ruído

 3 - PROVA / MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA / OUTRAS ATIVIDADES QUE AFETEM O TRÂNSITO
Este licenciamento requer em simultâneo, emissão de Licença Especial de Ruído

 4 - ESPECIAL DE RUÍDO
(exemplos: casamentos, provas de surf, de atletismo ou outras, cuja jurisdição territorial pertença a outra entidade)

 5 - OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO ESPAÇO PÚBLICO
 6 - FILMAGENS / SESSÕES FOTOGRÁFICAS
Este licenciamento pode necessitar de emissão de Licença Especial de Ruído

Recinto de diversão provisória (especificar tipologia)

 Estabelecimento de restauração e bebidas
 Armazém
 Garagem
 Estádio
 Pavilhão Desportivo
 Outro / Qual________________________________________________________
 Recinto improvisado (especificar tipologia)
 Estrado e Palco
 Barracão
 Palanque
 Tenda
 Bancada Provisória
 Outro

 Recinto itinerante (especificar tipologia)
 Circo
 Carrossel
 Pista de carros de diversão
 Insuflável
 Outro divertimento mecanizado
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Nome da atividade / descrição
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 Em espaço público

 Em espaço privado

Localização da atividade __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Código Postal ______________-____________ Freguesia ________________________________________________

Data de início ________________________

Data de termo _________________________

Total de dias______

Horário pretendido_______________________________________________________________________________________

Instalação de palco / estrado
Com atividade ruidosa

o Sim

o Sim

o Não

Potência máxima________________



o Não

Com publicidade

Equipamento de amplificação
sonora



o Sim

o Não

o Sim

o Sim

o Não

Nº de saídas e localização________________________________________________

Música ao vivo

Gerador

Lotação admissível__________________________

Música gravada
Potência_______________________________________________

o Não

Tipo de suporte publicitário e medidas________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Tipo de ocupação

Área de ocupação (m2) _______________________________

 Animação de rua

 Mostra de produtos

 Evento institucional

 Filmagem

 Tenda

 Banca

 Exposição

 Sessão fotográfica

 Distribuição de publicidade
(panfletos, produtos, degustação, etc.)

 Unidade móvel

 Viatura apoio – Número de viaturas______________

Outro ___________________________________________________________________________________________
Condicionamento de trânsito

o Sim

 Estacionamento não pertencente à ECALMA

o Não
 Estacionamento ECALMA

 Sem
Estacionamento
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Preencher só se houver instalação de equipamentos de diversão / itinerantes
Período de montagem

Data de início _____________________

Data de termo
________________________

Período de desmontagem

Data de início _____________________

Data de termo
________________________

Outras informações consideradas relevantes/ outras caraterísticas da ocupação
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Declaração
- A ocupação temporária do espaço público cumpre o prazo de entrada de 10 dias de antecedência
- Nas atividades com necessidade de licenciamento de funcionamento de recinto cumpre o prazo de 10 dias
úteis
- Nas provas e manifestações desportivas ou outras atividades que afetem o trânsito cumpre os 30 dias de
antecedência ou os 60 dias caso decorram em mais de um Concelho

Sim

Não











Declaração
Declaro que tomei conhecimento que a não apresentação dos documentos em falta terá como consequência a não apreciação
do pedido.
O requerente
Almada,___________________________________

___________________________________________________

Área reservada aos serviços
O funcionário verifica o processo e aconselha o requerente a não entregar o mesmo sem que esteja completo.
O assistente técnico

Almada, ____________________________________

__________________________________________________

Documentos obrigatórios
Requerimento – aplicável a todos os licenciamentos
Apresentação do documento de identificação do requerente (em função da qualidade) – aplicável a todos os licenciamentos
Cópia e último recibo de pagamento da apólice do seguro de responsabilidade civil, que cubra os riscos do exercício da
respetiva atividade – aplicável a todos os licenciamentos
Memória descritiva e justificativa detalhada da atividade/evento/recinto, indicando todos os equipamentos e estruturas a
instalar, onde conste área, lotação admissível – aplicável a todos os licenciamentos
Planta de implantação de ocupação contendo a localização de todos os equipamentos e estruturas a instalar e devidamente
legendada – aplicável a todos os licenciamentos
Planta de localização – aplicável aos seguintes licenciamentos 2, 5 e 6
Fotografia do equipamento / suporte publicitário – aplicável aos seguintes licenciamentos 5
Declaração de início de atividade - CAE - aplicável ao licenciamento 5
Plano de evacuação em situação de emergência – aplicável aos seguintes licenciamentos 1 e 2
Declaração de responsabilidade técnica da instalação eletrica – aplicável aos seguintes licenciamentos 1 e 2
Declaração de responsabilidade montagem do palco – aplicável aos seguintes licenciamentos 1, 2 e 3
3/4
Telefone 212724000 |dep.adminfinancas@cma.m-almada.pt | NIF 500051054

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
DIVISÃO DE ADMINISTRATIÇÃO GERAL E ATENDIMENTO

Autorização do proprietário para utilização do espaço – aplicável aos seguintes licenciamentos 1 e 2
Informação prévia aos moradores – aplicável aos seguintes licenciamentos 2 e 6
Traçado do percurso, sobre mapa ou esboço da rede viária, com as localidades e horários de passagem e sentido de marcha –
aplicável ao licenciamento 3
Regulamento da prova / manifestação – aplicável ao licenciamento 3
Parecer das forças de segurança – aplicável aos seguintes licenciamentos 2 e 3
Parecer das entidades com jurisdição local das vias a utilizar – aplicável ao licenciamento 3
Parecer da federação ou da associação desportiva, ou visto no Regulamento – aplicável ao licenciamento 3
Aprovação da Federação Portuguesa de Automobilismo ou Karting, se a prova for de desporto automóvel – aplicável ao
licenciamento 3
Certificado de inspeção válido de cada equipamento – aplicável ao licenciamento 2 com instalação do equipamento de
diversão ou itinerantes
Termo de responsabilidade do administrador do equipamento de diversão – aplicável ao licenciamento 2 com instalação de
equipamento de diversão ou itinerantes
Lista de convidados - aplicável ao licenciamento 4
Taxas aplicáveis:
Alvará, ocupação do espaço público (quando aplicável), publicidade (quando aplicável), vistoria (quando aplicável), licença de
recinto (caso haja lugar a vistoria), prova desportiva (quando aplicável), e licença especial de ruído (quando aplicável).
Legislação aplicável:
Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público | Regulamento Municipal de Publicidade e Propaganda | Regulamento
Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro (quando aplicável) | Normal Operacional Permanente (quando
aplicável) | Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro (quando aplicável) | Decreto Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março
(quando aplicável) | Legislação de segurança alimentar (quando aplicável).
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