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Pedido de Licença de Utilização para Recintos de Div ersão e de Recintos de Espectáculos de Natureza não Artística  
(art. 10º do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16/12, co njugado com o art. 4º do Regulamento Municipal de I nstalação e Funcionamento de Recintos) 

 

Identificação do Requerente       
Nome: 

Morada: 

Freguesia: Código Postal:           -           - 

N.º Telefone: N.º Fax/Telm.: 

E-mail: N.º de Contribuinte: 

N.º de B.I. / N.º C.P.C.: Data de Emissão: 

Arq. Ident./Reg.Comercial: 

 

Qualidade do Requerente 

 Proprietário   Explorador do Estabelecimento   Mandatário  Outra ____________________ 

 

Identificação do Estabelecimento  

Nome: 

CAE: 

Lotação: _______ lugares de pé _________lugares sentados  Área Total: __________ m2 

Morada: 

Freguesia: Código Postal:           -           - 

Nº Telefone: N.º Fax/Telm.: 

E-mail: 

 

Identificação da Entidade Exploradora (1) 

Nome: 

Morada: 

Freguesia: Código Postal:           -           - 

N.º Telefone: N.º Fax/Telm.: 

E-mail: N.º de Contribuinte: 

N.º de B.I. / N.º C.P.C.: Data de Emissão: 

Arq. Ident./Reg.Comercial: 

(A preencher pelos serviços) 

Processo n.º _______/_______/_____ 

Ex.mo(a) Senhor(a)  

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
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Pedido (2) 

Requer a V.Ex.ª se digne, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro, conjugado com o 

Regulamento Municipal de Instalação e Funcionamento de Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos: 

1.  Conceder, nos termos do artigo 3º, n.º1, do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16/12, conjugado com o artigo 4º 

do Regulamento Municipal, licença de utilização para funcionamento do seguinte recinto de diversão e/ou recinto 

destinado a espectáculos de natureza não artística: 

 Bar com música ao vivo; 

 Discoteca e similares;  

 Salão de Baile;  

 Salão de Festas;  

 Feira Popular;  

 Sala de Jogos Eléctricos;  

 Sala de Jogos Manuais;  

 Parque Temático.  

2.  Conceder, nos termos do artigo 3º, n.º2, do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16/12, conjugado com o artigo 4º 

do Regulamento Municipal, licença de utilização para realização, de forma acessória, de espectáculos de 

natureza artística no seguinte estabelecimento: 

 Bar; 

 Discoteca; 

 Restaurante; 

 Salões de Festa. 

3.  Autorizar a renovação da licença de utilização de recinto n.º __________/LUR/_________, válida até 

____/_____/_____, nos termos do artigo 4º, n.º5, do Regulamento Municipal. 

 

Informação Complementar ao Pedido (2) 

 Existe para o local Processo n.º ____________________________, com Alvará de Obras de Edificação. 

 Existe para o local informação prévia homologada favoravelmente em ____/___/______, através do Processo 
n.º ______________________. 

 Existe para o local comunicação prévia, através do Processo n.º ____________________________________. 

 Existe para o local pedido de dispensa de requisitos, através do Registo n.º ___________________________. 

 Existe para o local Alvará de Licença ou Autorização de Utilização para Estabelecimento de Restauração ou de 
Bebidas n.º ______________, emitido em _____/_____/_____. 

 

Documentos  

 1- Cópia do bilhete de identidade, cartão do cidadão ou documento análogo; 
Aplicável no caso de pessoa singular (exibir origin al) 

 2- Cópia do cartão de contribuinte; 
Aplicável no caso de pessoa singular (exibir origin al) 

 3- Cópia da declaração de inicio de actividade; 
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Aplicável no caso de empresário em nome individual (exibir original)  
 4- Código de acesso à certidão permanente ou cópia da certidão de registo comercial actualizada e em vigor 

(validade de 1 ano); 
Aplicável no caso de pessoa colectiva (exibir origi nal) 

 5- Cópia do cartão de pessoa colectiva; 
Aplicável no caso de pessoa colectiva (exibir origi nal)  

 6- Cópia da procuração, acompanhada de cópia do documento que ateste da legitimidade do mandante; 
Aplicável no caso de intervir na qualidade de procu rador ou mandatário (exibir originais)  

 7- Cópia da certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor (validade de 1 ano), emitida pela 
Conservatória do Registo Predial, referente ao prédio ou prédios abrangidos; 
Aplicável no caso de intervir na qualidade de propr ietário (exibir original) ; 

 8- Cópia do contrato definitivo ou de promessa, designadamente, de compra- venda, arrendamento ou 
outro que ateste da legitimidade do requerente, acompanhado de cópia da certidão da descrição e de todas as 
inscrições em vigor (validade 1 ano), emitida pela Conservatória do Registo Predial, referente ao prédio ou 
prédios abrangidos; 
Aplicável no caso de intervir na qualidade de explo rador do estabelecimento a título de promitente-com prador, arrendatário, 
usufrutuário ou outro (exibir originais) 

 9- Cópia da Licença de Promotor de Espectáculos, emitida pelo IGAC ou delegado concelhio do IGAC; 
Aplicável sempre que esteja em causa a realização d e espectáculos de natureza artística, salvo as enti dades que realizem 
espectáculos ocasionais cuja receita se destine a f ins culturais ou humanitários (exibir original) 

 10- Cópia da Licença de Representação, emitida pelo IGAC ou delegado concelhio do IGAC; 
Aplicável sempre que esteja em causa a realização d e espectáculos de natureza artística (exibir origin al) 

 11- Cópia autenticada do certificado de inspecção a emitir por entidade qualificada, nos termos do art. 14º 
do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16/12; 
Aplicável nos casos de pedidos de licença de utiliz ação de recinto de diversão e de renovação           

 12-Cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil válida; 
Aplicável nos casos de pedido de licença de utiliza ção de recinto de diversão (exibir original)           

 13- Cópia da apólice de seguro de acidentes pessoais válida. 
Aplicável nos casos de pedido de licença de utiliza ção de recinto de diversão (exibir original)           

 

Declaração (3)  

Declaro, para os devidos efeitos, que: 

 Autorizo que os documentos solicitados sejam levantados por: 

Nome: _____________________________________________________________________________________ 

Morada: ____________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ________-______ Freguesia: ________________________ 

Bilhete de Identidade/Passaporte n.º ________________ Data de Emissão ___/___/___ Arquivo de ___________ 

 Atento ao princípio da economia processual, pretendo que sejam considerados os documentos seguidamente 

indicados pelo respectivo número, os quais, constando do processo em referência, se mantêm válidos para efeitos 

de instrução do presente pedido: ________________________________________________________________ 

 
Pede deferimento, 
 
Odivelas, ______________________________________ 

 
O Requerente, 

 
 

_____________________________________________________________________ 
Mais declara que na instrução do presente pedido todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido 
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ANEXO 1 
 
Notas: 
 

• O funcionamento dos recintos de espectáculos e divertimentos públicos depende da 
emissão de licença de utilização. 

• O pedido de renovação da licença de utilização dos recintos de espectáculos e 
divertimentos públicos deve ser formulado até 30 dias antes do termo da sua validade. 

• Tratando-se de recintos em que, simultaneamente e com carácter de prevalência, se 
desenvolvam as actividades de restauração e de bebidas, a licença de utilização obedece 
ao regime previsto para aquelas actividades, com as especificidades estabelecidas no D.L. 
n.º 309/2002, de 16/12.  

 
• SOBRE ESPECTÁCULOS DE NATUREZA ARTÍSTICA: 

a) Consideram-se genericamente espectáculos de natureza artística todos os géneros de 
actuações/ representações ao vivo, designadamente: Concertos musicais, 
independentemente do género musical; Fado; Actuações musicais ao vivo, em bailes e 
outros divertimentos abertos ao público independentemente do recinto onde sejam 
realizadas; Actuações circenses, tais como ilusionismo, malabarismo, mímica, etc; 
Representações teatrais e de ópera; Espectáculos de dança e bailado; Espectáculos 
tauromáquicos, etc.  

b) Esta classificação de natureza artística é independente dos intérpretes/ artistas serem 
profissionais ou amadores, de actuarem de forma individual ou em conjunto e de 
interpretarem obras próprias ou de outrem. 

c) Os promotores de espectáculos de natureza artística carecem de registo na Inspecção-
geral de Actividades Culturais (IGAC), salvo as entidades que realizem espectáculos 
ocasionais cuja receita se destine a fins culturais ou humanitários. 

d) Sem prejuízo, as entidades que realizem espectáculos ocasionais devem comunicá-los 
à IGAC, mediante o preenchimento do formulário disponível em www.igac.pt  

e) Tratando-se de bailes com música gravada, não está o promotor sujeito a 
qualquer formalidade junto da IGAC.  

f) Entende-se por promotor qualquer entidade, singular ou colectiva, que promova 
espectáculos de natureza artística financiando a sua produção e assumindo as 
responsabilidades inerentes à realização dos mesmos, bem como as entidades que 
exercem várias actividades relacionadas com filmes, videogramas e fonogramas 

g) Os espectáculos de natureza artística só podem ser anunciados ou realizados, após 
emissão de licença de representação pela IGAC, que tem por finalidade garantir a tutela 
dos direitos de autor e conexos, o registo do promotor de espectáculos de natureza 
artística e a classificação etária. 

h) A licença de representação carece de prévia autorização dos detentores de direitos de 
autor e conexos ou do seu representante a requerer junto da Sociedade Portuguesa de 
Autores. 

i) A licença de representação pode ser requerida junto do delegado municipal da IGAC, 
sito na Av. Amália Rodrigues, Lote 7, 6º Piso - Urbanização da Ribeirada, em Odivelas 
ou no Serviço de Atendimento ao Público da IGAC, sito no Palácio Foz, Calçada da 
Gloria, nº 9, 1116-802 Lisboa. 

j) Para mais informações consulte www.igac.pt e em www.spautores.pt 
 

• O presente modelo de requerimento pode ser fotocopiado para preenchimento. 
• Os campos devem ser preenchidos com letra legível. 
• Os campos referentes à identificação do requerente e ao objecto do pedido (consoante a 

opção pretendida) são de preenchimento obrigatório. 
• Os documentos listados são de junção obrigatória, em função da natureza e qualidade do 

requerente e da natureza do pedido. 
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• Para a instrução dos pedidos é admissível a junção de cópias simples dos documentos, 

salvo nos casos em que não esteja prevista. Sem prejuízo, o teor das reproduções deve ser 
confirmado pelo colaborador que procede à recepção do pedido, mediante confrontação 
com o respectivo original.   

• A não apresentação de qualquer documento de junção obrigatória, suspende a contagem 
do prazo para a prática de qualquer acto administrativo, podendo conduzir à rejeição liminar 
do pedido, caso mesmo não seja aperfeiçoado, mediante junção do (s) documento (s) em 
falta, no prazo que venha a ser concedido para o efeito. 

• Os presentes dados irão ser objecto de tratamento informático, tendo o requerente direito de 
informação nos termos do n.º 1 e 2 do art. 10º da Lei n.º 67/98, de 26/10/1998, a qual 
transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados -Lei da 
Protecção de Dados Pessoais.  

 
 
Instruções de preenchimento: 
 
(1) Preencha, apenas, no caso de não coincidir com a identificação do requerente. 
(2) Assinale e preencha os campos da opção pretendida ou aplicável. 
(3) Se aplicável, preencha caso pretenda declarar alguma das opções indicadas. 
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 ANEXO 2 

 
 

 

Termo de Recebimento e de Conferência  
(A preencher pelos serviços)  

Eu, ___________________________________________________________________________________, 

funcionário(a) da Câmara Municipal de Odivelas, informo que, tendo procedido à recepção e conferência do 

presente pedido, verifiquei que: 

 Está devidamente instruído (constam todos os elementos, os documentos de junção obrigatória e apresentado dentro do 

prazo). 

 Está indevidamente instruído, porquanto: 

 Não constam todos os documentos de junção obrigatória, designadamente, os seguintes (identificar os 

documentos pelos respectivos números) __________________________________________________________________, pelo que 

foi o requerente convidado a aperfeiçoar o pedido, tendo-lhe sido concedido um prazo de 10 dias, para 

juntar os documentos em falta, sob pena de rejeição liminar do mesmo; 

 Está a ser formulado fora do prazo. 

Odivelas, _____________________________________ 

O funcionário, 

 

______________________________ 

(A preencher pelo requerente, após conferência pelo s serviços e apenas nos casos de pedidos indevidame nte instruídos) 

 

Declaro que tomei conhecimento que o presente pedido não se encontra devidamente instruído, 

nomeadamente, que: 

 Não constam todos os documentos de junção obrigatória, tendo-me sido concedido um prazo de 3 dias 

para juntar os documentos em falta. 

 Está a ser formulado fora do prazo. 

 

Odivelas, _____________________________________ 

O (A) Requerente, 

 

__________________________________ 


