
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES RUIDOSAS DE CARÁCTER TEMPORÁRIO 

Exmo(a). Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia de Valença, Cristelo-Côvo e Arão

Identificação 

NIF / NIPC ______________________ 

Nome ___________________________________________________________________________ 

Morada ___________________________________________________________________________ 

Freguesia _________________________ Código Postal ______-______ ____________________ 

Telefone ________________ Telemóvel _________________ Fax    ______________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

BI/CC n.º  _______________ Emissão/Validade ________________ Arquivo____________________ 

Objeto do pedido 

Vem requerer a V. Exa., a concessão de licença de atividade ruidosa de carácter temporário para: 

Atividade ___________________________________________________________________________ 

Local ___________________________________________________________________________ 

Bairro ___________________________________________________________________________ 

Data(s) ___________________________________________________________________________ 

Horário(s) ___________________________________________________________________________ 

Medidas de prevenção e de redução do ruído 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Meios de apresentação 

Este formulário pode ser apresentado: 

Através do endereço de correio eletrónico vlccar291013@gmail.com;

(neste caso, o formulário tem que ser assinado como certificado digital do Cartão do Cidadão ou outro certificado válido) 

     No balcão de atendimento da Freguesia
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REQUERIMENTO    _______________________ 

PROCESSO   _______________________ 

DATA   _______________________ 

N.º REGISTO     _______________________ 

FUNCIONÀRIO    _______________________ 

Sede: Av. Sá Carneiro, Centro Coordendor de Transportes de Valença, R/C | 4930-587 Valença – Tel. 251 818 080 / Fax: 251 249 322

mailto:vlccar291013@gmail.com


Meios de notificação 

      Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço 

eletrónico: 

Email ___________________________________________________________________________ 

Data e Assinatura 

Pede deferimento, 

__________________ ___________________________________________________________ 

       (data)   (Assinatura) 

_____________________________________________________________________________________ 

(A preencher pelos serviços) 

Os dados e a assinatura foram conferidos pelo documento: 

BI/CC n. º _____________________  Emissão/Validade ____________________ 

Conferido por: ____________________________ Data: ______________________________ 

Documentos Anexados 

      Documento de Identificação Civil (BI/CC)  

      Documento de Identificação Fiscal  

      Seguro de acidentes pessoais e/ou seguro de responsabilidade civil quando tal seja legalmente exigível 

Legislação aplicável: 

Sede: Av. Sá Carneiro, Centro Coordendor de Transportes de Valença, R/C | 4930-587 Valença – Tel. 251 818 080 / Fax: 251 249 322  

DL n.º 9/2007, de 17 de Janeiro - REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO, com as alterações que lhe foram introduzidas e 

pela Retificação nº 18/2007, de 16 de Março, e pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de Agosto. 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alínea c) do nº 3 do art. 16º, na sua redação atual. 

Autorização para fotocópia dos documentos de identificação: SIM         NÃO 

O(A) requerente, nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade 
autorizar a utilização dos seus dados pessoais para os efeitos previstos neste requerimento/formulário, permitindo o seu tratamento em ficheiros de dados pessoais 
informatizados ou manuais.

O(A) requerente, nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade 
autorizar a utilização dos seus dados pessoais para os efeitos previstos neste requerimento/formulário, permitindo o seu tratamento em ficheiros de dados pessoais 
informatizados ou manuais.

O(A) requerente, nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade 
autorizar a manutenção dos seus dados pessoais nos termos e pelos prazos fixados no Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º 
412/2001, de 17 de Abril, alterada e republicada pela Portaria nº 1253/2009, de 14 de Outubro.

(As falsas declarações do requerente são punidas nos termos da Lei Penal)

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_estrutura.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=1210&nversao=&tabela=leis&so_miolo=
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