
  

 

  
DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES RUIDOSAS DE CARÁTER 

TEMPORARIO QUE RESPEITEM FESTAS POPULARES, ROMARIAS, FEIRAS, 

ARRAIAIS E BAILES 

             

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

□ Licença Especial de Ruído (Câmara Municipal de Ovar); 

□ Fotocópia das Apólices de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais;  

□ Planta topográfica do local de realização da Festa (Câmara Municipal de Ovar); 

□ Plano de evacuação com planta topográfica; 

□ Autorização do proprietário, caso o interessado não seja proprietário ou responsável do espaço; 

declaração da Junta na qual mencione que não vê qualquer inconveniente e autoriza o lançamento de 

fogo pirotécnico pela “nome /designação” no caminho Público, conforme planta anexa, no período 

compreendido entre “   ” , no decorrer das Festas “nome da festa,- “local”); 

□ Declaração da Junta se necessitar de ligações elétricas no qual mencione que não vê qualquer 

inconveniente na realização das “nome da festa” – “local”, e ligações de instalações elétricas, no 

período compreendido entre “   ”, no decorrer das respetivas Festas; 

□ Requerimento para Licenciamento de Atividades Ruidosas de Carater Temporário que respeitam Festas 

Populares, Romarias, Feiras, Arraiais e Bailes. Memória descritiva e justificativa. Termo de 

responsabilidade. (Junta); 

□ Programa e cartaz da Festa; 

□ Parecer da Guarda Nacional Republicana/ Policia de Segurança Pública; 

□ Fotocópia do número de contribuinte de pessoa coletiva; 

□ Fotocópia Bilhete de identidade e número de contribuinte do Presidente da Associação  



  

  
REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES RUIDOSAS DE CARÁTER 

TEMPORARIO QUE RESPEITEM FESTAS POPULARES, ROMARIAS, FEIRAS, 

ARRAIAIS E BAILES 

 

O licenciamento de atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem festas populares, romarias, 

feiras, arraiais, e bailes: 

___________________________________________________________________________________ 

Tipo de divertimento público:   Arraiais;    Romarias;    Bailes;    Festas Populares;   Feiras    

Número aproximado de participantes: ________; A atividade não afeta o trânsito    Sim /    Não 

Local da realização: __________________________________ Freguesia : ________________________ 

Data(s) da realização: ___ / ___ / _____  a  ___ / ___ / _____   Horário: ____ : _____ H às ____ : ____ H 

   

 

                                                                                                                                     

 

 

 

Nome / Designação: 

 

CC / BI. n.º ___________ Data de validade  ___ / ___ / ___          NIF: _____________________ 

 

Telefone: Fax: Correio Electrónico: 

Domicílio / Sede:    

Localidade: Freguesia: Código Postal:  

Na qualidade de: Proprietário; Usufrutuário; Locatário; Mandatário; Superficiário; Outro:  

Representada por: 

______________________________________________________________________________________ 

CC / BI. n.º ___________ Data de validade  ___ / ___ / ___           NIF: _____________________ 

 

Requer, nos termos legais: 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Para os efeitos, anexa os seguintes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

Recebi:_______________________ 
 

(O Funcionário) 

 

_____/______/______ 

 

Á / Ao:_____________ 

 

 

 ______/______/ _____ 

 

Pede deferimento, 

_______, ____ de __________ de _____ 

 

O Requerente, 

_________________________________ 

 

   

  Fotocópia das Apólices de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais;  

  Autorização do proprietário, caso o interessado não seja proprietário ou responsável do espaço; 

  Planta topográfica do local de realização; 

  Programa; 

  Outros.  

 

REGISTO DE ENTRADA 

N.º: ______________ 

Data: ___ / ____ / ____ 

DELIBERAÇÃO / DESPACHO 

 

Data: ____ / ____ / ____ ___________________ 



 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente memória descritiva e justificativa, destina-se à realização de (1) _________ 

 ______________________________________________________________________ 

a levar a efeito por  ______________________________________________________, 

na qualidade de  _________________________________________________________ 

no recinto sito em _______________________________________________________, 

freguesia de ____________________, deste Município. 

 

 

Para a realização da referia atividade vai ser instalado um palco com área de ______ 

m2. 

 

 

 

____________, ____ de ____________ de ______ 

 

O Requerente, 

__________________________________ 

 

 

(1) Festas, Arrais, Romarias, Bailes, Outros 



 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

__________________________________________________________, na qualidade de 

_______________________________________, residente na  _____________________ 

_______________________________________________________________________ 

com o NIF ____________________,Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão _____ 

_____________, válido até _____ / ____/ ______; declara para os devidos efeitos que o 

palco a instalar no local sito _____________________________________________ para 

a realização de (1) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________, é de pequena  

dimensão, sem grande complexidade, encontrando-se em perfeito estado de conservação, 

tendo sido devidamente instalado, pelo que me responsabilizo pela sua segurança. 

 

______________, ____ de ____________ de _______ 

 

 

O Requerente, 

__________________________________ 

 

 

 

 

(1) Festas, Arraiais, Romarias, Bailes, Outros 




