EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE GUARDA NOTURNO
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Tavira
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome/Firma *
Morada/Sede *
Freguesia *
Código Postal *

-

Localidade

Nº de Identificação Civil*
Tipo

Válido até *

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

/

/

Passaporte

Autorização de Residência

Outro
N.º de Identificação Fiscal*

Singular

Coletiva

Contacto telefónico *
Correio eletrónico
* Campos de preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas. As datas devem ser escritas no formato aaaa/mm/dd.

DO PEDIDO

Vem requerer a V. Exa.:
Renovação da licença n.º

, válida até

/

/

Licença
Cessação de atividade, a partir de

/

/

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS

O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes elementos instrutórios:
1. Exibição do cartão de cidadão ou do cartão de contribuinte;
2. Certificado do registo criminal;
3. Comprovativo das habilitações literárias e curriculum vitae;
4. Licença de uso e porte de arma;
5. Exame médico que ateste a robustez física e exame psicológico;
6. Carta de condução;
7. Registo de infrações ao Código da Estrada;
8. Declaração de rendimentos;
9. Declaração da situação tributária e contributiva para a segurança social;
10. Declaração sobre compromisso de honra que cumpre todos os requisitos aplicáveis ao exercício da atividade
(anexo I);
-
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O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste
falsas declarações declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.
A preencher pelos serviços

Pede deferimento,
Tavira,

/

Conferi a identificação do/a requerente, através de:

/
O/A Requerente
O/A Funcionário/a

Assinatura do/a requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar

__________________________________

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS

.
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ANEXO I

Eu _______________________________________________________________________________________________
declaro sob compromisso de honra que tomei conhecimento e que cumpro todos os requisitos de admissão previstos
nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento de Atividades Diversas do Município de Tavira:
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 e menos de 65 anos de idade;
c) Possuir a escolaridade obrigatória;
d) Possuir plena capacidade civil;
e) Não possuir qualquer assento no registo criminal;
f) Não ser titular de licença ou alvará destinados à prestação de serviços de segurança privada, nem ser
funcionário de segurança privada.
g) Possuir robustez física e perfil psicológico para o exercício das funções, comprovadas pelo documento
referido pela alínea e) do número anterior.

Assinatura ________________________________________________________________ Data ___/____/________
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