ENTRADA

A PREENCHER PELOS
SERVIÇOS

REQUERIMENTO
PROCESSO
DATA
N.º REGISTO
FUNCIONÁRIO

EXERCíCIO DE ATIVIDADE DE GUARDA-NOTURNO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lamego
Iden ﬁcação
NIF
Nome
Morada
Freguesia

C Postal

Telefone

Telemóvel

Fax

E-mail
BI/CC N.º

Emissão/Validade

Arquivo

Objeto do pedido
Concessão de licença de exercício de a vidade de guarda-noturno
Renovação de licença de exercício de a vidade de guarda-noturno
Cessação de licença de exercício de a vidade de guarda-noturno
Segunda via do cartão iden ﬁca vo da licença de exercício de a vidade de guarda-noturno
Meios de Apresentação
Este formulário pode ser apresentado:
Através do endereço de correio eletrónico camara@cm-lamego.pt;
(Neste caso, o formulário tem que ser assinado como cer ﬁcado digital do Cartão do Cidadão ou outro cer ﬁcado válido)

No balcão de atendimento da autarquia.
Meios de no ﬁcação
Autorizo o envio de eventuais no ﬁcações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço eletrónico.

E-mail
Data e Assinatura
Pede deferimento,

(data)

Assinatura

Av. Padre Alfredo Pinto Teixeira • camara@cm-lamego.pt • Telef.: 254 609 600 • FAX: 254 609 601 • NIF: 506 572 218
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Observações:
Capítulo II (Regulamento sobre o exercício e ﬁscalização de a vidades diversas sujeitas a licenciamento municipal)
Exercício da a vidade de guarda-noturno
Ar go 10º
Requerimento
1 - O requerimento de candidatura à atribuição de licença é dirigido ao presidente da Câmara Municipal e nele devem constar:
a) Nome e domicílio do requerente;
b) Declaração, sob compromisso de honra, da situação em que se encontra rela vamente a cada uma das alíneas do ar go 11.º do
presente Regulamento;
c) Outros elementos considerados com relevância para a decisão de atribuição da licença.
2 - O requerimento é acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do bilhete de iden dade e do cartão de iden ﬁcação ﬁscal ou cartão de cidadão;
b) Duas fotograﬁas;
c) Cer ﬁcado das habilitações académicas;
d) Cer ﬁcado do registo criminal;
e) Ficha médica que ateste a robustez sica e o perﬁl psicológico para o exercício das suas funções, emi da por médico do trabalho, o
qual deverá ser iden ﬁcado pelo nome clínico e cédula proﬁssional;
f) Os que forem necessários para prova dos elementos referidos na alínea c) do número anterior.
Ar go 11º
Requisitos de admissão
São requisitos gerais de admissão ao procedimento para atribuição de licença para o exercício da a vidade de guarda-noturno:
a) Ser cidadão português, de um Estado membro da União Europeia ou do espaço económico europeu ou, em condições de
reciprocidade, de país de língua oﬁcial portuguesa;
b) Ter mais de 21 anos de idade e menos de 65;
c) Possuir a escolaridade mínima obrigatória;
d) Não ter sido condenado, com sentença transitada em julgado, pela prá ca de qualquer crime;
e) Não se encontrar na situação de efe vidade de serviço, pré-aposentação ou reserva de qualquer força militar ou força ou serviço
de segurança;
f) Não exercer a a vidade de fabricante ou comerciante de armas e munições, engenhos ou substâncias explosivas;
g) Não exercer, a qualquer tulo, cargo ou função na administração central, regional ou local;
h) Possuir a robustez sica e o perﬁl psicológico para o exercício das suas funções, comprovados pelo documento referido na alínea
e) do n.º 2 do ar go anterior;
i) Reunir as condições estabelecidas na lei respe va para obtenção da licença de uso e de porte de arma de fogo;
j) Comprometer-se a subscrever um seguro de responsabilidade civil proﬁssional que garanta o pagamento dos danos a terceiros
causados no exercício e por causa da a vidade de guarda-noturno.
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