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RECINTO IMPROVISADO 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

Decreto-Lei n.º309/02, Artº 7º e 19º 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Junta de Freguesia de Boliqueime   

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / COMUNICANTE 

Nome * (1)  

Morada *  

Código Postal *                -  Localidade *  

N.º Identificação *   Válido até  /  /  

Tipo ☐ Bilhete de Identidade ☐ Cartão de Cidadão ☐ Passaporte ☐ Título de residência 

 ☐ Outro  

N.º de Identificação Fiscal *   ☐ Singular ☐ Coletiva (2) 

Telefone *  Telemóvel  

E-mail  

Na qualidade de (2) ☐      Promotor      ☐      Representante de 

Outro (3)  

* - Campos de preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas. As datas devem ser escritas no formato aaaa/mm/dd. 

 (1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou coletiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo 

dessa qualidade e apresentar documento que a tanto o autoriza. (2) Assinalar com X a opção pretendida. (3) Especificar. 
 

DO PEDIDO 

Vem requerer a V. Exa., que se digne emitir a necessária licença de instalação e funcionamento do recinto improvisado, 

nos termos do DL n. º309/2002 de 16 de dezembro, Art.ºs 7º e 19º 

☐ Em:  

  /  /   até    /  / das h m  às h m  

☐ Referente ao evento:     

☐ Local:  
 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que 

anexa ao seu processo. 

☐ Fotocópia do Documento de Identificação; * 

☐ Memória descritiva e justificativa; * 

☐ Licença de utilização nº de - - (para fins Recreativos/Artísticos); * 

* - Documentação cuja entrega é obrigatória. 

 

 

 

A preencher pelos serviços 

 

REGISTO Nº ___________________________ 

 

 

________________________________________ 

 

_________ / _________ / _________ 
 

Junta de Freguesia de 

Boliqueime 
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DECLARAÇÕES 

1. Tomei conhecimento que o pedido de licenciamento deverá ser solicitado à Junta de Freguesia com a antecedência  

mínima de 30 dias, em relação à data pretendida para início da ocupação pretendida. 

 

2. Declaro que assumo inteira responsabilidade por quaisquer danos causados sobre a Freguesia ou terceiros  

resultantes da ocupação do espaço público. 

 

3. Tomei conhecimento que do Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda  

no Concelho de Loulé, disponível em www.freguesiadeboliqueime.pt, assumindo o compromisso de o fazer cumprir.  

 

O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas 

declarações declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade. 

 

Pede deferimento, 

 

Boliqueime,  de  de  

            O/A Requerente 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Assinatura do/a requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar 
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