Informação dos Serviços

Despacho

A preencher pelos serviços

Registo de Entrada

A preencher pelos serviços

GED | Gestão Documental
Requerimento de Licença Especial de Ruído
Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
Identificação do requerente
Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia:
Tel:
N.º BI:
N.º CC:
NIF:

Fax:

Concelho:
Email:
Validade:
Validade

Identificação do representante
Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia:
Tel:
N.º de identificação:
NIF:
Na qualidade de2:

Fax:

Concelho:
Email:
Tipo de documento1:

Validade:

pedido
Vem requerer a V.ª Ex.ª, nos termos do artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro, na redação em vigor, a emissão da licença especial de ruído, para exercer a seguinte atividade ruidosa de caráter
temporário:
Obras de construção civil
Espetáculo/concerto
Competição desportiva
Feira ou mercado
Festa
Outro:

Local/percurso3
Morada/lugar:
Freguesia:
Percurso da prova:
Perímetro a afetar:
Tipo de espaço onde se vai realizar a atividade:
Espaço público
Espaço privado
Ao ar livre
Espaço coberto/fechado
Para o efeito declaro que nas proximidades do local onde vai ser desenvolvida a atividade:
Existem edifícios
De habitação
Escolas
Hospitais ou similares
Não existem edifícios de habitação, escolas, hospitais ou similares.
1
2

Indicar o tipo de documento de identificação (Bilhete de identidade, Cartão de cidadão, passaporte ou outro)
Indicar a qualidade em que representa o requerente.

3

Indicar claramente o local ou percurso onde vai ser realizado o evento e o perímetro a afetar.
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Data e horário da realização das atividades
Tipo de atividade

Dia (data)

Dia da semana

Feriado
sim
não
sim
não
sim
não
sim
não
sim
não
sim
não
sim
não

Hora de fim
Hora de início (até às 00h00)

Observações:

Fundamentação do pedido
Justificação da pretensão:

Descrição das atividades ruidosas:

Tipo de equipamentos a utilizar:

Potências sonoras (quando aplicável):

Medidas preventivas
Estão previstas medidas de minimização de ruído?
Descrição:
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Sim

Não
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Outras informações relevantes
Descreva:

Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares)
Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código do
Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento
dos referidos dados por parte do Município de Reguengos de Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de
dados pessoais.
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação legal (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido formulado)
ou necessário ao exercício de funções de interesse público
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica
municipal em vigor
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o n.º de telemóvel indicado.

Documentos em anexo
Plantas de localização;
Outros documentos relevantes.
Pede deferimento
Data

O Requerente

Gravar
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Imprimir

Enviar por email
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