PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
(Art.º 15º do Regulamento Geral, aprovado pelo Dec. 9/2007, de 17/01)

EXMO SR.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES
____________________________________

REQUERENTE
(1)

_______________________________________________________, no estado civil de _____________,

de profissão _______________________________, contribuinte fiscal n.º ________________________,
com residência em

(1A)

_____________________________________________________________, na Rua

________________________________________ _______________________ N.º ___, ___. º andar _____,
telef. _____________, e na qualidade de
d___

(3)

(2

___________________________________________________

_____________________________________________________________________.

FINALIDADE DO PEDIDO
Requerer a V. Ex.ª, no uso dos poderes que lhe confere

(4)

_______________________________________

________________________________, seja concedida LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO, para que possa
funcionar
(6)

(5)

________________________________________________________________________, em

____________________________________________________________________

,

freguesia

de

________________________ deste concelho, nos dias ____________________, e com o horário seguinte:
______________________________________________________________________________________ .
Espera deferimento.

ASSINATURA
Em, ____ de _______________________ de 20___
O Requerente ___________________________________
(assinatura)
(7)

Portador do Bilhete de Identidade n.º ____________________, emitido em ____/____/20__, pelo Arquivo
de Identificação de ________________________________________________.
Conferi a assinatura deste requerimento em ____/____/20____, pelo Bilhete de Identidade referido.
O Funcionário ___________________________________
(assinatura)

Documentação a entregar:
Bilhete de Identidade
Número de Contribuinte

(1)

Nome completo do requerente
Indicação da cidade, vila ou localidade
(2)
Na qualidade de dono, responsável, presidente da direcção, administrador, gerente com poderes para o efeito, etc..
(3)
Conforme os casos: Da associação, da Comissão Organizadora de ..., da Direcção, etc. da ...
(4)
Conforme as hipóteses: a situação de dono único; o art. ... dos Estatutos, a deliberação da Direcção datada de..., ou
da Assembleia Geral, de que se junta cópia.
(5)
Conforme os casos: a barraca, o estabelecimento, a aparelhagem, a máquina, o espectáculo, a diversão de ..., a
manifestação desportiva de ..., a publicidade sonora, a emissão de música gravada, a utilização de máquinas e
equipamentos produtores de ruídos, as infra-estruturas de transportes, veículos e tráfego, estabelecimento de comércio
e de indústria, publicidade sonora, etc.
(6)
Na feira de …, a funcionar no Largo …, em (indicar a localidade ou o lugar).
(7)
O requerente deve apresentar o Bilhete de Identidade para conferir a assinatura.
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(1A)

