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L I C E N C I A M E N T O  D E  A T I V I D A D E S  R U I D O S A S  

Decreto-lei 75 de 12 de setembro de 2013 
 

Exmo. Sr. Presidente, 

Nome___________________________________________________________, Contribuinte nº ________________________________ 

com morada na  ________________________________________________,  Freguesia de __________________________________ 

Concelho de ______________________________, Código postal nº _____________________________________________________ 

aqui representado pelo/a  _____________________________________, Contribuinte ___________________________________ 

B. I. / C. Cid. n.º  ______________________________n.º tel. _________________________,  vem na qualidade de:  

                           Proprietário,  Arrendatário,  Outro, requerer: 

 Licença de atividade ruidosa de carater temporário, referente a 

______________________________________________.  

 

 Dia ______/________/_______, das _____: ______ às _____: ______ 

 Dia ______/________/_______, das _____: ______ às _____: ______ 

 Dia ______/________/_______, das _____: ______ às _____: ______ 

 Dia ______/________/_______, das _____: ______ às _____: ______ 

 Dia ______/________/_______, das _____: ______ às _____: ______ 

 Dia ______/________/_______, das _____: ______ às _____: ______ 

 Dia ______/________/_______, das _____: ______ às _____: ______ 

 Licença de recinto itinerante, improvisado ou provisório, para realizar as seguintes atividades: 

                                                                        , entre os dias ______/_____ e ______/____, com início às _____: ______ e termo às 

_____: ______, com lotação máxima de     ____pessoas. 

 A realizar no edifício com a autorização de utilização n.º _____/_____  ou terreno sito na localidade de 

 _____________________________________________, na freguesia de_____________________________________________. 

 Solicito a isenção de taxas, nos termos do n.º 3 do Regulamento e Tabela de Taxas, apresentando 

para o efeito os estatutos da instituição. 

 Confirmo que a documentação não apresentada é a mesma dos pedidos de anos anteriores. 

 Encontram-se asseguradas as necessárias condições de higiene e segurança para o evento. 

 Solicito notificação via correio eletrónico para . 
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Elementos a entregar 

 Fotocópias BI e cartão de contribuinte 
 Plantas de localização,1/25.000 e 1/2.000 (com 

localização) 

Pede deferimento, 

 
Macieira da Lixa e Caramos, ________________________ 

 
 

Despacho 

 
 

O Presidente 
__________________ 

(Marco César Teixeira da Silva) 
Data     

 
 

      _____/_____/_______ 
(Delegação de Competência conforme reunião de 

executivo de 30.10.2017)

 


