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Identificação do Requerente 

 NIF / NIPC:  

Titular da licença:
  

Morada / Sede:  

Cód. Postal:             -  Telefone  

Telemóvel:  FAX:  E-mail:  

Pass. / C.C./B.I. N.º:  Data Validade:  Arquivo Identif.:  
 

OBJECTO DO REQUERIMENTO (1): 

Vem na qualidade de (2) ______________________, da iniciativa (3) ________________________ 

________________________________________, a realizar no(s) dia (s)______________________________, 

no(a) (4)___________________________________ requerer a V/ Exa. a emissão de licença especial de ruído, 

conforme disposto no n.º1, do art.º 15.º do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9 / 

2007, de 17 de Janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, para a realização de atividade ruidosa temporária de acordo 

com a informação constante no formulário preenchido abaixo. 
 

LOCALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE / EVENTO 

1. Obras de Construção Civil; 

2. Competições Desportivas; 

3. Espetáculos; 

4. Festas ou outros Divertimentos; 

5. Feiras e Mercados; 

6. Outras atividades (5) ______________________________________________________________________________________________________ 

Localização exata _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________Freguesia ______________________________ 

Percurso definido (6) ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Utilização do (s) seguinte (s) equipamento (s): 

Emissores; Amplificadores; Outros (7) ______________________________________________ 

 

Datas de início e termo da atividade __________________________________________________________ 

Horário _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Medidas de prevenção ou redução do ruído propostas (8) ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

(A preencher pelo requerente, após conferência pelos serviços e apenas nos casos de pedidos indevidamente instruídos) 
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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 (deve requerer com a antecedência mínima de 15 dias úteis 

relativamente à data de inicia da atividade), de acordo com o n.º 2, do art.º 15º, do D.L. n.º 9/2007, de 17 

de Janeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

Arganil, ______de _________________de________     
 

 

 

O Requerente, 
 

 

 

 

_______________________________________________________ 
(Assinatura conforme BI, CC, Passaporte) 

 

 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

Pagou €___________, ____, guia de pagamento nº ___________, em ______/_______/________, o funcionário _______________________________ 

REGISTO DE ENTRADA  INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPACHO/DECISÃO 

   
 - DEFERIDO                 - INDEFERIDO 

Entrada Nº  
  

 Conforme a informação. 

Data  
  

 
Data: _____/_____/_________ 

O funcionário:  

  

 

O Presidente/ Vereador, 

 

______________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções de preenchimento: 
 

(1) Assinale e preencha os campos aplicáveis. 

(2) Indique a qualidade em que intervém (Exemplos: dono de obra, diretor técnico da obra ou outro, promotor, organizador, 

explorador, legal representante da firma, associação ou comissão organizadora ou outra). 

(3) Indique o acontecimento no qual se insere a realização da atividade. 

(4) Indique o local exato de realização da iniciativa. 

(5) Especifique o tipo de atividade a realizar, desde que seja suscetível de produzir ruído nocivo ou incomodativo para quem 

habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído. 

(6) Aplicável no caso de competição desportiva ou de outra natureza realizada na via pública. 

(7) Especifique o tipo de equipamento ou fonte sonora a utilizar. 

(8) Preencha, apenas, no caso da licença especial de ruído ser requerida por período superior a 30 (trinta) dias. 

 

Documentos a Anexar: 
 

□ Exibir Bilhete de identidade. 
□ Exibir cartão de contribuinte da pessoa singular ou coletiva; 
□ Planta de Localização à escala 1/2000 com identificação do local, ou do percurso assinalado a vermelho 

(Ponto 6 de Instruções de Preenchimento); 
□ Memória escrita sucinta com as medidas de prevenção e redução de ruído, quando aplicável. 

 
Nota: 

 No caso de pessoas coletivas deve ser apresentado documento onde se verifique a legitimidade de quem tem 
poderes para assinar; 

 Na qualidade de mandatário, deve juntar procuração; 


