LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO

Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)
De acordo com o RGPD, O Município enquanto responsável pelo tratamento, informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário. Pode exercer os direitos
previstos no art. 13º, designadamente: Direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição, de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações, deve consultar http://www.cm-guimaraes.pt/p/rgpd

Requerente:

NIF: _______________________________
NOME:___________________________________________________________________________________
BI/CC nº ________________, emitido pelos SIC de _________________ válido até _____/_____/______
MORADA: ________________________________________________________________________________
CódigoPostal_______-_____Localidade_______________________________________________________
Telefone _______________ Telemóvel ___________________e-mail ______________________________

□

Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído
(RGR), requer a concessão da licença especial do ruído (LER) para o exercício das seguintes atividades
ruidosas de carácter temporário:

□ Obra de construção civil

□ Espetáculo de diversão □ Lançamento de fogo

□ Desfile, Procissão, outros do mesmo âmbito □ Karaoke ou música ambiente
□ Utilização de máquinas e equipamentos

□ Festas privadas, casamentos ou afins

□ Manifestação desportiva □ Espetáculo na via pública □ Altifalantes □

Outros _______

Justificação para a realização da atividade ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
__________________________________, no(a)1______________________________________________
entre as _____ e as ______ horas, do(s) dia(s) _______________________________________________.

A atividade decorrerá no:

□

interior

□

Serão utilizados equipamentos sonoros:

exterior.

□

sim

□

não.

Em casos de festas ou espetáculos: Potência sonora

□

Entre 10 000 e 20 000 W

□

Regime de acesso (caso exista):

inferior a 2000 W

□

Entre 2000 e 10 000W

Superior a 20 000 W

□

restrito

□

livre e gratuito

Número estimado de pessoas (quando aplicável):
1

□

□

< 1000

□

□

livre e mediante pagamento.

entre 1000 e 5000

□

>5000

Local da realização do evento

Mod. 512 /SQ 3

Sempre que existam equipamentos mecânicos, elétricos ou de amplificação sonora é obrigatório
indicar as medidas de prevenção: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Data: ____ / ____ / _________
Conferi os elementos identificativos do
requerente (BI/CC e NIF).

__________________________________________________

___/___/201__

________________

(Assinatura)

DOCUMENTOS A ANEXAR:
Em espetáculos de diversão:

□ Indicação dos equipamentos ruidosos, orientação do palco.

Sempre que necessário o Município poderá solicitar:

□ Mapa ou croqui de localização da atividade (quando aplicável).
□ Autorização do proprietário.

Notas:
1.

Caso o pedido não cumpra a antecedência mínima de 15 dias, o pedido poderá não ser apreciado por
falta de tempo para a devida apreciação e análise.

2.

Em caso da emissão da LER, a CMG poderá restringir as condições de realização da atividade, de
forma a prevenir e/ou minimizar os impactes gerados pela mesma. O eventual incumprimento das
prescrições constantes na LER, poderá determinar a suspensão da atividade por ordem das
autoridades policiais.

