
 
  

Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Caminha 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

(Nome) ___________________________________________________________________________________, 

contribuinte n.º _____________________, portador do bilhete de identidade / cartão do cidadão n.º 

______________, emitido em ______/______/______, pelo A.I. de _________________________________, 

residente em ___________________________________________________, código postal ________-_____, 

freguesia de ____________________________, concelho de ______________________________________, 

telefone número ____________________, Correio eletrónico________________________________________. 

 

 

2. OBJECTO DO PEDIDO 

Vem requerer a V. Ex.ª a concessão da licença especial de ruído, ao abrigo do artigo 15º, do Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro, a titulo excepcional, destina-se a mesma a:  

 

  Festividade 

  Espectáculos 

  Feiras e Mercados 

  Competições desportivas 

  Outros divertimentos ____________________________________________________________________ 

 

 

PRÓXIMO DE ESPAÇO FLORESTAL PRÓXIMO DE ESPAÇO HABITACIONAL ESPAÇO / RECINTO 
 

  Sim 

  Não 

 

 

  Sim 

  Não 

 

  Coberto 

  Descoberto 

 

 

Lançamento de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos   Sim     Não, de acordo com as normas e 

regulamento em vigor. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL, ACTIVIDADE E HORÁRIO PRETENDIDO  
 
 
 

Designação do local: ________________________________________________________________________ 

Freguesia: ___________________ Concelho: ____________________ 

 

Dia: _____________________  Horário: entre as _____________ e as ___________  

Dia: _____________________  Horário: entre as _____________ e as ___________  

Dia: _____________________  Horário: entre as _____________ e as ___________  

Dia: _____________________  Horário: entre as _____________ e as ___________  

 

 

O requerente declara que durante o período referido tomará as medidas necessárias de prevenção e de redução 

de ruído provocado. 

 
 

 

 

Pede deferimento, 
 

Caminha, _____de _________________de ________, 
 

Assinatura do Requerente 
 
________________________________________________ 



 
 

 

 
 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

 

 O pedido deve com antecedência mínima de 15 dias; 

 O requerente deve levantar a licença especial de ruído, no limite até às 16h00 do dia útil para a realização da 

actividade; 

 Se o requerente não proceder ao pagamento da taxa ou levantamento formal da licença especial de ruído, o 

Município alertará as autoridades policiais para a respectiva acção de fiscalização. 

 

 

DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO 

 

 Fotocópia do Cartão de Identificação Civil  

 Fotocópia do Cartão de Contribuinte  

 Fotocópia do Cartão de Identificação Civil do fogueteiro 

 Fotocópia do Cartão de Contribuinte do fogueteiro 

 Declaração do Pirotécnico  

 Seguro 

 Credencial para lançamento de foguetes e fogo-de-artifício 

 

 

 

 


