
 
                  Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel 

 

Requerimento nº _________ ,  ano: _________ 

Registado _____/_____/_____ 

Guia n.º________ Serviços administrativos _________ 

  

LICENÇA PARA ATIVIDADES RUIDOSAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO 
 

 (D.L. 310/02 de 18 de dezembro alterado e republicado pelo D.L. 204/2012 de 29 de agosto) 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel 

 
REQUERENTE/COMUNICANTE 

 

Nome*(1)                   

Morada*                   

Freguesia*         Cod. Postal*         Localidade*         

NIF*        BI/CC*         válido até*        

Telefone*      Telemóvel        Fax            E-mail           

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 colectiva. Neste último 
caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo dessa qualidade e apresentar documentos que a tanto o autoriza. (2) assinalar com X a opção 

pretendida. (3) especificar. 
EQUERENTE / COMUNICANTE 

PEDIDO 

Requer a V. Ex.ª que se digne emitir licença para atividades ruidosas designada por         

               

nos termos do(s) artigo(s) 29.º a 33.º do D.L. n.º310/2002, de 18 de dezembro alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º204/2012 de 29 de Agosto, sendo que a mesma se compõe do seguinte:    ________

             _________  

a qual se realiza de      /      / 20      até      /      / 20     , com inicio às      :      e termo às 

     :      no seguinte local                 

Ao abrigo do art.º15.º do D.L. 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo D.L. n.º268/2009 de 29 de setembro foi 

solicitada a Licença Especial de Ruído. 

ANEXOS 

Para efeito anexo ao presente, os seguintes documentos: 

  Fotocópia do documento de Identificação civil 

  Fotocópia do cartão de identificação fiscal 

  Licença especial de ruído e de utilização das vias públicas, emitidas pela Câmara Municipal, quando aplicável 

  Planta de localização 

  Quaisquer outros necessários ao cabal esclarecimento da pretensão 

 

O requerente, 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, 
 

S. Brás de Alportel,       de        de 20     . 
 

O Requerente/Comunicante 
 

________________________________________ 
(Assinatura do requerente/comunicante ou de outrem a seu rogo, 

se o mesmo não souber ou não puder assinar) 

 

A preencher pelos Serviços 

Conferi a identificação do requerente através de: ___________ 

 

O Funcionário 
 

_____________________________ 

 


