
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO / ENSAIOS ACÚSTICOS

Vem requerer a V. Exª.:

- Licença Especial de Ruído que se destina a:

Data:                           Horário pretendido:
das

das

às

das

das às

às

às

- Atividade Desportiva
Data:                           Horário pretendido:

das

das

às

das

das às

às

às

- Eventos Festivos Diversos

Data:                           Horário pretendido:
das

das

às

das

das às

às

às

- Lançamento de Foguetes
Data:                           Horário pretendido:

das

das

às

das

das às

às

às

- Funcionamento de Aparelhos Sonoros

Data:                           Horário pretendido:
das

das

às

das

das às

às

às

- Obras de Construção Civil
Data:                           Horário pretendido:

das

das

às

das

das às

às

às

- Outros Eventos

Descrição da atividade / evento:

Local :

Declaração: 
Declara-se que o nível de ruído provocado pela atividade e/ou evento, cumpre o Regime Legal da Poluição Sonora, 
aplicável apenas para licenças superiores a 30 dias.

Nº Pedido

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*
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Documentos a anexar:

- Ensaio da Medição Acústica relativo a:

- Elementos de construção, tais como:

- Medição dos níveis de pressão sonora. Critério de incomodidade.

- Medição dos níveis de pressão sonora. Determinação do nível sonoro de longa duração;

- Ruído ambiente:

- Ruído de equipamentos coletivos ou de um edifício

- Fachadas;

- Pavimentos;

- Compartimentos.

Data:                           Horário pretendido:
das às

Descrição da atividade:

Local :

- Outros:

Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.

Vila Nova de Gaia,
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LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO / ENSAIOS ACÚSTICOS
Vem requerer a V. Exª.:
Data:                           Horário pretendido:
Data:                           Horário pretendido:
Data:                           Horário pretendido:
Data:                           Horário pretendido:
Data:                           Horário pretendido:
Data:                           Horário pretendido:

                Declaração:

                Declara-se que o nível de ruído provocado pela atividade e/ou evento, cumpre o Regime Legal da Poluição Sonora, aplicável apenas para licenças superiores a 30 dias.
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA

                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pág. 1/2
 
 
 
IM/P01.520.01
Documentos a anexar:
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Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,
 
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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