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LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO   

(Decreto-lei n.º 9/2007 de 17/01 alterado pelo  
Decreto-lei n.º 278/2007, de 01/08) 

Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal  

de Santiago do Cacém 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Nome_____________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º _____________________, BI/CC n.º ______________________, emitido pelo Arquivo de Identificação de 

/Registo Comercial _____________________ válido até ______/______/_______, estado civil ______________________, 

residente/sede e_____________________________________________________________________________________  

código postal ________-____,___________________, Telefone__________________, Telemóvel ____________________ 

E-mail_____________________________________________________ 

 

2. PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exª, na qualidade de
 
 proprietário  arrendatário superficiáriomandatáriooutro (indicar 

qual) ______________________________________, nos termos do disposto no artigo 15º do Regulamento Geral do 

Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01, alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 01/08, a licença 

especial de ruído para o exercício  da atividade ruidosa de caráter temporário, pelos motivos a seguir identificados: 

obras de construção  obras de alteração  obras de ampliação  obras de reconstrução  obras de conservação 

 obras isentas de licenciamento/escassa relevância 

Outras: __________________________________________________________________________________________ 

Data de Inicio ________/________/_______________ Fim  em ____/____________/__________ 

Dias :    úteis                            Sábados               Domingos                     Feriados               
Horário: das ___________h às ______________________h  e das _________h às _______________h 

Razões que justificam a realização da atividade naquele local e hora: 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Medidas de prevenção e redução do ruído que se propõe a aplicar: 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
CONDICIONANTE: “A licença especial de ruído quando emitida por período superior a um mês fica condicionada ao 
respeito nos recetores sensíveis do valor do limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 db(A) no período 
do entardecer (20h às 23h) e de 55 db(A) no período noturno (23h às 7h).” 
Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20  __ 

O Requerente, ___________________________________________________________________________ 
(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, __________________________ ) 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _____________ no valor de ______________________________ em _____/_____/_____ 

 Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo –  
269 829 461/ 269 829 425 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt   
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