
M u n i c í p i o  d e  B a i ã o
C â m a r a  M u n i c i p a l

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - EVENTOS

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Baião

                                                                             IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome

Contribuinte nº ,  portador do C.C. Nº  Válido até ,

com  morada/sede  em  

Freguesia de  ,  Concelho de  

Código Postal   ,  Telefone  

Telemóvel  ,  E-mail   na  qualidade  de

,
____________________________________________________________________________

         PRETENSÃO

requer a Vª Exa, a emissão de Licença Especial  de Ruído ao abrigo do art0.150 do Decreto-Lei

n09/2007 , de 17 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n0  278/2007 de 01

de agosto, destinada a  
*Foguetes, espetáculos, aparelhagens de som, karaoke, aniversários, casamentos, outros

A atividade e/ou evento pretendido tem as seguintes características:

Tipo: 

Local: 
*Indicar a localização exata ou o percurso definido para o exercício da atividade pretendida.

Data da Licença:  Horário pretendido: 

Estimativa do nível de ruído provocado pela atividade: 
*limites previstos no Decreto-Lei n09/2007 , de 17 de janeiro

Outros elementos: 

             ELEMENTOS ENTREGUES
 Declaração dos Bombeiros no caso da emissão de Licença especial de Ruído para foguetes;

Pede deferimento,                                                                        O Requerente,

Aos,                    Ass. ________________________________________

                                              (    )

     NOTAS

Informação sobre o tratamento de dados pessoais|Regulamento Geral de Proteção de Dados (Reg.- (EU) 2016/679)

O Município de Baião utiliza os seus dados pessoais para dar resposta aos seus pedidos, para instrução dos seus
processos e a prestação de informação sobre assuntos da autarquia.

Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Baião, consulte a nossa página web em
https://www.cm-baiao.pt/politica-de-privacidade ou envie um e-mail para dpo@cm-baiao.pt
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