
Notas para preenchimento e instrução do requerimento

2) proprietário, procurador ou representante 3) assinatura do proprietário, procurador ou1) riscar o que não interessa
representante  conforme BI / CC

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

contribuinte (pessoa singular ou coletiva) n.º com residência/sede (1) em

 (Rua, Av.ª )

código postal - freguesia  telefone   fax

(n.º/lote ) (andar)  localidade

E-mail

na qualidade de (2), conforme documento comprovativo que anexa.

OBJETO DO PEDIDO
Vem requerer a V.Ex.ª emissão de Licença Especial de Ruído ao abrigo do n.º 1 do art. 15º do DL 9 / 2007 de 17 de aneiro, para a

realização de (tipo de atividade pretendida):

(deverá anexar cópia)Obra de Construção Civil, licença n.º

Feiras e mercados

Espetáculos de diversão

Eventos desportivos

Outras ações (especificar)

A data de início será em / / e data de termo em / / o local será em

(descrição do(s) espaço(s))

na freguesia de

(juntar planta de localização).Os horários serão:

Dias Úteis:

Sábados:

Domingos:

Feriados:

Início h m Termo h m

Início h m Termo h m

Início h m Termo h m

Início h m Termo h m

A fundamentação deste pedido deve-se a:

(Justificação para a realização da atividade / evento).

PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal

de Monchique

A preencher pelos serviços

Registo de entrada n.º  /  Liv.º

Proc.º n.º  / / /
Func.º

Imprimir Formulário

(se aplicável)Nº de Alvará de autorização de utilização do edifício:



Outras informações consideradas relevantes:

Pede deferimento Requerente (3)

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Verifiquei os elementos apresentados. O Funcionário
As taxas devidas pela apresentação do presente
pedido foram pagas pela guia / /

Monchique,  /  /

DESPACHO

Em / / O Presidente,

OBSERVAÇÕES

REQUISITOS ESPECÍFICOS

A atividade requer a utilização de palco?  Sim Não

Medidas propostas para a minimização de ruído:

(Em caso afirmativo, anexar planta com a orientação do palco e equipamentos de amplificação, instalação e painéis refletores ou 
absorventes)

A atividade requer a utilização de equipamentos de amplificação sonora? 

Em caso afirmativo, indicar: Potência Sonora 

Outros equipamentos com emissão sonora? 

Em caso afirmativo, indicar: Potência Sonora

Sim Não 

Nº de Equipamentos 

Sim Não 

Nº de Equipamentos
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