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LICENÇA N.º 06/2023 

PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO 

 

Por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Eng.º José Agostinho Ribau Esteves, datado de  

31/01/2023, nos termos do Capítulo III do Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro e do Regulamento 

das Feiras, Venda Ambulante, Mercados e Atividades Diversas do Município de Aveiro n.º 990/2022, publicado 

no Diário da República, II série, n.º202 de 19 de outubro de 2022, foi autorizada a emissão de Licença para 

Instalação e Funcionamento de Recinto Improvisado, à Junta de Freguesia de Santa Joana, 

consubstanciada em: 

 

Titular: 

Junta de Freguesia de Santa Joana 

 

Tipo de Evento:  

Festa em Honra de São Braz 

 

Local da Instalação para o Exercício da Atividade:  

Largo da Capela de São Braz - Freguesia de Santa Joana 

 

Validade: 

Dias 02, 03, 04, 05 e 06 de fevereiro de 2023 
 

Características do Recinto / Equipamentos a Instalar:  

Lotação do Recinto:  

- 500 pessoas  

Equipamentos a instalar: 

- 1 tenda; 

- 1 palco; 

- 6 barraquinhas. 

Por despacho do Sr. Presidente, Eng.º José Agostinho Ribau Esteves, de 31/01/2023, foi autorizada a 

ocupação do espaço público no Largo da Capela de São Braz - Freguesia de Santa Joana. 

 

Condicionalismos Internos: 

Divisão de Serviços Urbanos e Gestão de Equipamentos / Saúde: 

Do ponto de vista da Divisão de Serviços Urbanos e Gestão de Equipamentos do Município de Aveiro, cabe à 

organização, independentemente de cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor aplicável ao evento. Para 

além disso, compete à organização, entre outras obrigações, as seguintes: 
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 Assegurar que o local onde decorre a festa apresenta as condições higiossanitárias adequadas para o 

fim para o qual vai ser utilizado e garantir que o mesmo se encontra e se mantem limpo e salubre 

durante todo o período em que se realiza a mesma; 

 Garantir a escolha de local adequado em termos de estabilidade do terreno para a instalação das 

estruturas/palco e tasquinhas/bar e asseverar que a montagem e desmontagem dos equipamentos se 

realiza no respeito pelas normas de segurança e as boas práticas da arte; 

 Uma nota ainda para o toldo que se irá montar; o mesmo deve ficar bem fixo por forma a evitar 

qualquer tipo de incidente e/ou acidente; 

 Providenciar meios de extinção de incêndios designadamente extintores para junto do palco e da 

zona técnica; 

 Fazer com que todos os envolvidos na confeção e venda de alimentos respeitem as disposições legais 

referentes à salubridade alimentar aplicáveis e assumir toda e qualquer responsabilidade decorrente 

do incumprimento defeituoso das regras legais e boas práticas instituídas sobre a matéria, bem como 

das eventuais consequências que poderão advir desse incumprimento;  

 Assegurar que uma eventual disponibilização de bebidas alcoólicas se realize no respeito pelas 

determinações legais em vigor relativas à sua comercialização; 

 Garantir a higienização periódica das instalações sanitárias que vão ser disponibilizadas ao público 

ao longo de todo o tempo em que decorre a festa;  

 Aconselha-se a que o número de contentores para deposição de resíduos sólidos seja reforçado junto 

ao local do evento nos dias em que o mesmo tem lugar. 

 

Divisão de Gestão Urbanística: 

Do ponto de vista da gestão urbanística deve garantir o cumprimento do Regulamento de Publicidade e 

Ocupação do Espaço Publico e dos Horários de Funcionamento do Município Aveiro (RPOEPHFMA), publicitado 

no Diário da República, 2.ª série – n.º 218 – de 11 de novembro de 2022, e demais legislação aplicável.  

Deve salvaguardar a circulação pedonal em segurança e não obstruir acessos a propriedades privadas. 

 

Gabinete de Proteção Civil: 

Informa-se que o Plano de Evacuação apresentado (composto por memória descritiva e planta de 

evacuação), cumpre os requisitos mínimos para obtenção de parecer favorável. 

Ressalva-se, no entanto, que o promotor/organização deve: 

 Salvaguardar conjuntamente com o apoio da Autoridade Policial da área - PSP - a ordem pública (se 

necessário); 

 Assegurar a total acessibilidade dos meios de socorro, à área do recinto;  

 Assegurar que os pontos de encontro estão totalmente desimpedidos, assim como os caminhos de 

evacuação para os mesmos; 

 Garantir que todas as estruturas e equipamentos a colocar no recinto (nomeadamente o palco e as 

tendas), são instalados em conformidade e possuem as condições de segurança para a sua utilização; 
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 Garantir a não sobrelotação do recinto do evento e, em particular, das tendas; 

 A aplicabilidade do descrito no Plano de Evacuação e a sua ativação, se necessário, é da total 

responsabilidade da entidade promotora/organizadora. 

 

Técnico Florestal: 

Face ao exposto, este serviço é da opinião de que a ação requerida poderá ser autorizada, desde que: 

 Sejam garantidas as distâncias estabelecidos na Declaração da empresa Douro Pirotecnia e raios de 

segurança no Plano de Montagem, Segurança e Emergência; 

 Não existam obstáculos ou outros fatores (por exemplo condições meteorológicas) que possam afetar 

a trajetória dos artigos pirotécnico e a segurança do lançamento; 

 Sejam garantidos procedimentos de segurança, nomeadamente de prevenção e de primeira 

intervenção, garantindo a salvaguarda de pessoas e bens; 

 A autoridade policial, no caso em concreto a Policia de Segurança Pública autorize / licencie; 

 O requerente consulte diariamente, nos dias de lançamento de artigos pirotécnicos, o nível de 

perigo de incêndio rural para o concelho de Aveiro em www.ipma.pt (separador “Fogos rurais”) 

(https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/); 

 Caso o nível de perigo de incêndio rural para o concelho de Aveiro, em alguma dessas datas, seja 

“muito elevado” ou “máximo” ou existam outros impedimentos legais, não é permito o lançamento 

de fogo-de–artificio ou de outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de 

combustão, sendo suspensas as autorizações que tenham sido emitidas; 

 A ação requerida não deixa de responsabilizar o requerente e prestador de serviços ou quem o 

efetua por danos causados a outrem. 

 

Divisão de Ambiente, Energia e Obras: 

Foi solicitado à Veolia a 19/01/2023 a colocação de contentores temporários para apoio a este evento. 

 

Outros Condicionalismos: 

 É da responsabilidade da entidade requerente garantir as condições de segurança de todos os 

participantes e demais elementos da organização, providenciando para o efeito, o Seguro de 

Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais ou outros aplicáveis, nos termos da legislação em vigor. 

 Deverá a Entidade Promotora requerer, caso se aplique, a respetiva autorização (Direitos de Autor), da 

Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), bem como o licenciamento dos Direitos Conexos (Produtores e 

Artistas), para todos os estabelecimentos e eventos com execução pública de música gravada e/ou vídeos 

musicais, sob pena de incorrer num processo de responsabilidade criminal. 

 Podem estar dispensados de autorização e pagamento dos Direitos de Autor, os eventos de música ao vivo 

com originais e cujo autor não esteja inscrito na SPA ou em qualquer congénere, pelo que deverá a Entidade 

Promotora comunicar o evento à SPA, com a devida antecedência, a fim de ser emitido o respetivo 

documento. 

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
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 A realização de qualquer espetáculo de natureza artística, com caráter permanente ou ocasional, está 

sujeita à Mera Comunicação Prévia de Espetáculo e à Mera Comunicação Previa do Promotor do Espetáculo, 

a efetuar pela Entidade Organizadora, caso se aplique. 

 Fica a entidade promotora do evento obrigada a afixar, em local visível pelo público, a presente Licença 

de Instalação e Funcionamento de Recinto Improvisado, conforme disposto no nº 2, artigo 18º, do Decreto-

Lei nº 268/2009, de 29 de setembro. 

Considerando a declaração da situação de Alerta no território nacional continental e das medidas de 

combate e contenção à propagação do vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, deverá o titular da licença 

dar cumprimento às disposições aplicáveis na Resolução do Conselho de Ministros n.º 41-A/2022, de 21 de 

abril, na sua redação atual, ou legislação que lhe vier a suceder dentro do prazo de vigência da presente 

licença, bem como às orientações definidas pela DGS para o setor ou tipo de atividade. 

 

Documentos apresentados:  

 Seguro de Responsabilidade Civil- Companhia de Seguros Allianz -  Apólice nº 206742305; 

 Seguro de Acidentes Pessoais – Companhia de Seguros Allianz – Apólice nº 206742279; 

 Planta de localização;  

 Memória descritiva; 

 Plano de evacuação em situações de emergência; 

 Termo de responsabilidade da tenda da empresa “onde quiseres tendas, Ldª”, datado de 13/01/2023; 

 Termo de responsabilidade do palco da empresa “onde quiseres Ldª”, datado de 19/01/2023; 

 Credenciação para lançamento de foguetes e fogo de artifício; 

 Declaração dos Bombeiros Novos de Aveiro, para o lançamento de fogo de artifício, datada de 

23/01/2023; 

 Declaração de autorização de utilização dos terrenos para lançamento de fogo de artifício, datada de 

09/01/2023; 

 Parecer PSP. 

 

Fica o titular da presente licença obrigado a observar as disposições legais que disciplinam a atividade, sob 

pena de, em caso de incumprimento, se proceder à aplicação de medidas cautelares, designadamente a 

cessação da presente licença. 

 

A Chefe da Divisão de Atendimento Público e Apoio aos Eleitos Locais, 

(Com competência delegada, nos termos do despacho emitido pelo Presidente da Câmara Municipal em 04 de janeiro de 2023) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinado por: MARIA JOÃO FERNANDES MORÊTO
Num. de Identificação: 10263092
Data: 2023.01.31 15:50:19+00'00'
Certificado por: Diário da República Eletrónico.
Atributos certificados: Chefe da Divisão de
Atendimento Público e Apoio aos Eleitos Locais -
Município de Aveiro.
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            AUTORIZAÇÃO N.º 05/2023           

PARA UTILIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁCTER 

DESPORTIVO, FESTIVO OU OUTRAS QUE POSSAM AFETAR O TRÂNSITO NORMAL 

 

Por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Eng.º José Agostinho Ribau Esteves, datado de 

31/01/2023, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março, e do Regulamento das 

Feiras, Venda Ambulante, Mercados e Atividades Diversas do Município de Aveiro n.º 990/2022, publicado 

no Diário da República, II série, n.º202 de 19 de outubro de 2022, foi autorizada a emissão de Autorização 

para utilização das vias públicas para a realização de atividades de carácter desportivo, festivo ou 

outras que possam afetar o trânsito normal, à Junta de Freguesia de Santa Joana, consubstanciada em: 

 

Titular: 

Junta de Freguesia de Santa Joana 

 

Evento:  

Festa em Honra de São Braz 

 
Validade: 

Dias 02, 03, 04, 05 e 06 de fevereiro de 2023 
 

Local da atividade: 

Largo da Capela de São Braz - Freguesia de Santa Joana 

 

Condicionalismos Internos: 

 

Divisão da Policia Municipal e Fiscalização: 

A DPMF não vê inconveniente no pedido, para o local descrito, desde que sejam acauteladas as condições 

de segurança de pessoas e bens e cumpra todas as formalidades legais.  

Caso haja corte de trânsito devem ser informadas as entidades territorialmente competentes. 

 

Divisão de Mobilidade e Transportes: 

Relativamente ao evento solicitado pela Junta de Freguesia de Santa Joana, para a realização da Festa em 

Honra de São Brás, no Largo de são Brás, na freguesia de Santa Joana, a realizar nos dias 3 a 6 de fevereiro 

(sexta-feira a domingo), a Divisão de Mobilidade e Transportes informa o seguinte: 

 Não se vê qualquer inconveniente do ponto de vista rodoviário em autorizar o condicionamento ou 

suspensão temporária das vias de trânsito (troço parcial da Rua de São Brás, Rua do Santo e Rua 

Chão do Além), entre os dias 1 (quarta-feira) e 6 (segunda-feira) de fevereiro, de acordo com o 

plano de condicionamento de trânsito apresentado pela organização (em anexo), desde que: 

 Sejam tomadas todas as medidas cautelares da segurança rodoviária;  
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 As alterações ou desvios da circulação solicitadas deverão ser devidamente sinalizadas 

antecipadamente à realização do evento e coordenadas nos locais pela organização responsável do 

evento e as respetivas entidades policiais a fim de evitar constrangimentos na circulação de veículos; 

 A organização deverá providenciar o fecho/ vedação dos arruamentos afetados por equipamentos/ 

dispositivos nos locais previstos, conforme planta de localização em anexo, e deverão ser 

complementados por sinalização temporária de aproximação do local do fecho; 

 Ter sempre em conta quanto à sua colocação; 

 Sempre nas entradas dos arruamentos afetados a partir de cruzamentos e/ou entroncamentos, de 

modo a que não prejudique a boa visibilidade dos condutores, nem ponha em perigo a segurança 

rodoviária ou ainda que possa vir a causar incómodos para a circulação; 

 Salvaguardar o acesso aos moradores nas zonas de fecho; 

 Os cortes de trânsito devem ser publicitados e divulgados nos meios de comunicação social, com a 

devida antecedência; 

 Deverão ser garantidas todas as condições de segurança, quer para os participantes quer para os 

espetadores, no local da festa (em anexo); 

 Deverão, também, ser adotadas todas as medidas de autoproteção recomendadas por questões de 

segurança, espaços públicos, participantes e moradores, durante o lançamento de fogo; 

 Deve-se dar cumprimento ao plano de evacuação previsto, seguindo-se as regras dos 

procedimentos, em caso de atuação de emergência e, ainda, ser garantidas as acessibilidades aos 

meios de socorro em caso de emergência médica, INEM ou Bombeiros em caso de necessidade; 

 Dar cumprimento ao D.L. 268/2009; 

 O parecer emitido pela PSP e respetiva adenda deverá ser cumprido. 

 

 

Condicionalismos Externos: 

Policia de Segurança Pública – Comando Distrital de Aveiro 

Datado de 09/01/2023 

 
Sobre o assunto em epígrafe, e por me ter sido solicitado, para efeitos de obtenção de 

autorização/licenciamento junto das respetivas entidades competentes, analisei os documentos 

apresentados pelo Exmo. Senhor Vitor Marques, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Joana, para a 

realização da Festa de São Braz, no período de 02 a 06 de fevereiro de 2023, no Largo de São Brás, em 

Santa Joana, Aveiro.  

Tendo em conta que o evento decorre na área de ação desta força de segurança, informo V. Ex.ª que esta 

Polícia dá parecer favorável conquanto sejam observados os quesitos seguintes pelos organizadores e 

consequentemente pelos participantes:  

 Seja obtido o respetivo licenciamento junto da Câmara Municipal de Aveiro, sendo cumpridas as 

formalidades legais junto das entidades competentes no que respeita à autorização e seguro;  

 Seja colocada sinalização relativa aos cortes de trânsito e respetivos desvios, bem como sejam 

acautelados os acessos aos veículos de emergência e socorro;  
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 O acesso aos locais de divertimentos onde se prevê grande aglomeração de pessoas, deve ser 

protegido com grades ou outros materiais amovíveis, que impeçam a entrada acidental de veículos 

automóveis; 

 Se houver lançamento de fogo de artifício deve ter a devida autorização passada pelo Núcleo de 

Armas e Explosivos da Polícia de Segurança Pública de Aveiro.  

 

ADENDA emitida a 23/01/2023: 

Sobre o assunto em epígrafe, e por me ter sido solicitado, para efeitos de obtenção de 

autorização/licenciamento junto das respetivas entidades competentes, analisei os documentos 

apresentados pelo Exmo. Senhor Vitor Marques, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Joana, em 

adenda à solicitação anterior, para a realização da Festa de São Braz, no período de 02 a 06 de fevereiro de 

2023, no Largo de São Brás, em Santa Joana, Aveiro, sendo aditado o seguinte:  

Datas e horários precisos que se preveem os cortes de trânsito:  

 Onde se encontra 02 de fevereiro (quinta-feira) deverá ler-se 01 e 02 de fevereiro (quarta e quinta-

feira); 

 Das 06:00 de dia 01 fevereiro às 24:00 de 02 fevereiro - O trânsito estará condicionado, mas será 

permitida a circulação em toda a Rua de São Brás, decorrente da instalação de iluminação e de 

outras infraestruturas junto da Capela;  

 Das 06:00 dia 01 fevereiro às 24:00 de 02 fevereiro às 24:00 - Encerramento da circulação na RUA 

CHÃO DO ALÉM, no sentido da Rua de São Brás com a Rua 21 de Julho. [os moradores desta Rua 

terão acesso no sentido Rua 21 julho e Rua de São Brás].  

Tendo em conta que o evento decorre na área de ação desta força de segurança, informo V. Ex.ª que esta 

Polícia dá parecer favorável conquanto sejam observados os quesitos seguintes pelos organizadores e 

consequentemente pelos participantes:  

 Seja obtido o respetivo licenciamento junto da Câmara Municipal de Aveiro, sendo cumpridas as 

formalidades legais junto das entidades competentes no que respeita à autorização e seguro;  

 Seja colocada sinalização relativa aos cortes de trânsito e respetivos desvios, bem como sejam 

acautelados os acessos aos veículos de emergência e socorro; 

 O acesso aos locais de divertimentos onde se prevê grande aglomeração de pessoas, deve ser 

protegido com grades ou outros materiais amovíveis, que impeçam a entrada acidental de veículos 

automóveis;  

 Se houver lançamento de fogo de artifício deve ter a devida autorização passada pelo Núcleo de 

Armas e Explosivos da Polícia de Segurança Pública de Aveiro.  
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Documentos apresentados:  

 Seguro de Responsabilidade Civil- Companhia de Seguros Allianz -  Apólice nº 206742305; 

 Seguro de Acidentes Pessoais – Companhia de Seguros Allianz – Apólice nº 206742279; 

 Planta de localização;  

 Memória descritiva; 

 Plano de evacuação em situações de emergência; 

 Termo de responsabilidade da tenda da empresa “onde quiseres tendas, Ldª”, datado de 

13/01/2023; 

 Termo de responsabilidade do palco da empresa “onde quiseres Ldª”, datado de 19/01/2023; 

 Credenciação para lançamento de foguetes e fogo de artifício; 

 Declaração dos Bombeiros Novos de Aveiro, para o lançamento de fogo de artifício, datada de 

23/01/2023; 

 Declaração de autorização de utilização dos terrenos para lançamento de fogo de artifício, datada 

de 09/01/2023; 

 Parecer PSP. 

 

 

Fica o titular da presente licença obrigado a observar as disposições legais que disciplinam a atividade, sob 

pena de, em caso de incumprimento, se proceder à aplicação de medidas cautelares, designadamente a 

cessação da presente licença. 

 

 

 

A Chefe da Divisão de Atendimento Público e Apoio aos Eleitos Locais, 

(Com competência delegada, nos termos do despacho emitido pelo Presidente da Câmara Municipal em 04 de janeiro de 2023) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinado por: MARIA JOÃO FERNANDES MORÊTO
Num. de Identificação: 10263092
Data: 2023.01.31 15:53:26+00'00'
Certificado por: Diário da República Eletrónico.
Atributos certificados: Chefe da Divisão de
Atendimento Público e Apoio aos Eleitos Locais -
Município de Aveiro.
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ANEXO 
Plano de condicionamento de trânsito apresentado pela organização e local da festa: 
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LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

N.º 010/2023      

 

 

João Filipe Andrade Machado, Vereador da Câmara Municipal de Aveiro, nos termos do disposto nos Artigos 71º 

a 73º e no Anexo II da Parte III do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público e dos Horários 

de Funcionamento do Município de Aveiro, nº 1098/2022, publicado no Diário da República, II Série, n.º 218 de 

11 de novembro de 2022, autoriza a emissão de Licença Especial de Ruído à Junta de Freguesia de Santa 

Joana, consubstanciada em: 

 

Atividade Ruidosa Temporária:  

Festa em Honra de São Braz 

 

Tipo de Atividade e Ruído Associado:  

Tipo B  

 

Titular:  

Junta de Freguesia de Santa Joana 

 

Localização das Atividades:  

Largo da Capela de São Braz - Freguesia de Santa Joana 

 

Validade:  

Dias 02, 03, 04, 05 e 06 de fevereiro de 2023 
 

Horário Autorizado: 

1 - Atuação e execução de música ao vivo, por bandas ou conjuntos musicais, com ou sem utilização de 

equipamento de amplificação sonora: 

 Dia 03 de fevereiro (sexta-feira): das 09H00 às 12H00 e das 21H00 às 02H00;  

 Dia 04 de fevereiro (sábado): das 09H00 às 12H00 e das 21H00 às 02H00;  

 Dia 05 de fevereiro (domingo): das 09H00 às 12H00 e das 15H00 às 18H00 e das 21H30 às 02H00. 

 

2 - Arruada com música ao vivo, com ou sem utilização de equipamento de amplificação sonora: 

 Dia 03 de fevereiro (sexta-feira): das 15H00 às 20H30;  

 Dia 04 de fevereiro (sábado): das 10H00 às 20H00;  

 Dia 05 de fevereiro (domingo): das 10H00 às 15H00.  
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3 – Execução de música gravada, música ambiente, cabine de som, com utilização de equipamento de 

amplificação sonora:  

 Dia 02 de fevereiro (quinta-feira): das 09H00 às 20H00;  

 Dia 03 de fevereiro (sexta-feira): das 09H00 às 22H00;  

 Dia 04 de fevereiro (sábado): das 09H00 às 22H00;  

 Dia 05 de fevereiro (domingo): das 09H00 às 22H00;  

 Dia 06 de fevereiro (segunda-feira): das 09H00 às 21H00;  

 

4 - Condicionantes ao Lançamento de Foguetes e outras formas de fogo:  

Do ponto de vista do RUÍDO, e caso se venha a apurar, face à legislação vigente, a viabilidade e respetiva 

autorização para utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, deverão ser cumpridos os 

seguintes horários:  

 Dia 03 de fevereiro (sexta-feira): das 09H00 às 09H15 e das 20H15 às 20H30;  

 Dia 04 de fevereiro (sábado): das 09H00 às 09H15; das 12H00 às 12H15 e das 20H00 às 20H15;  

 Dia 05 de fevereiro (domingo): das 13H00 às 13H15; das 20H00 às 20H15 e das 23H30 às 23H50;  

 

5 – Outras medidas preventivas e de minimização do ruído: 

 A população residente mais próxima deverá ser informada da realização do evento e respetivos 

horários autorizados;  

 Orientação das fontes ruidosas (colunas de som) na direção oposta das habitações;  

 Recurso a utilização de colunas de som com projeção unidirecional. 

 

A Fiscalização dos horários autorizados compete à Policia Municipal ou às Forças Policiais. 

 

Fica o titular da presente licença obrigado a observar as disposições legais que disciplinam a atividade, sob 

pena de, em caso de incumprimento, se proceder à aplicação de medidas cautelares, designadamente a 

cessação da presente licença.   

 

 

O Vereador da Câmara Municipal de Aveiro 
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MACHADO

Assinado de forma digital por 
JOÃO FILIPE ANDRADE 
MACHADO 
Dados: 2023.01.31 16:08:02 Z


