REGISTO Nº _____ / Ano:______

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO

REGISTADO EM: ____/____/____
(AAAA/MM/DD)
REGISTADO POR:

Rua do Município, 8200-863 Albufeira, Portugal | tel.: 289 599 500 | fax: 289 599 511 | email: geral@cm-albufeira.pt | site: http://www.cm-albufeira.pt

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Munícipio. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua actualização ou correcção.

Decreto-Lei nº 9/07 e Decreto-Lei nº 310/2002

______________________________
(a preencher pelos serviços administrativos)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
DO REQUERENTE / COMUNICANTE

Nome *

(1)

Morada *
Freguesia *
Cód. Postal *

-

NIF *

NIC/BI *

Telefone *

Telemóvel

Válido até *

/

/

Fax

Email
Na qualidade de (2):

Promotor

Representante de:

Outro (3): __________________________________________________________________________________________
Preencha de forma legível e sem abreviaturas.* - preenchimento obrigatório
(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

Requer a V. Exa., a emissão de Licença Especial de Ruído, para a realização de atividade ruidosa temporária, nos
seguintes termos:
Tipo:
Obra de construção civil
Outras atividades/ eventos
No caso de assinalar obras de construção civil, preencher o nº de licença
No caso de assinalar outras atividades/ eventos, preencher os seguintes dados:
Designação do evento
Localização
Código Postal

Localidade

Descrição Pormenorizada da atividade ruidosa

Caracterização da ocupação do espaço
Em espaço fechado?

Sim

Tipo de espaço:

Espaço público

Área total

Não
Espaço privado

m2

Proximidade de recetores sensíveis (menor que 100m) ?
A atividade requer a utilização de palco?
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Sim

Sim

Não

Não
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Período da Licença

Rua do Município, 8200-863 Albufeira, Portugal | tel.: 289 599 500 | fax: 289 599 511 | email: geral@cm-albufeira.pt | site: http://www.cm-albufeira.pt

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Munícipio. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito a sua actualização ou correcção.

Data:
1

Mês:

2

3

4

5

Horário:
6

7

8

9

das

h

às

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

h
27

28

29

30

31

Outras Informações
A atividade requer a utilização de equipamento (mecânico, elétrico ou de amplificação sonora) ?
Sim

Não

Descreva o tipo de equipamento a utilizar:

Assinalar a potência sonora
Inferior a 2.000 W
Entre 2.000 e 10.000 W
Entre 10.000 e 20.000 W
Superior a 20.000 W
Estão previstas medidas de minimização de ruído?

Sim

Não

Quais?

Fundamentação do pedido e outras informações relevantes:

O subscritor, 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,

A preencher pelos serviços

Albufeira, ____/____/_______

Conferi a identificação do requerente, através de:

O Requerente / Comunicante
O Funcionário
Assinatura do requerente / comunicante ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar

__________________________________

Submeter
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