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    MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

REQUERIMENTO – RENOVAÇÃO DA LICENÇA PARA O 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE GUARDA-NOTURNO 

(Deve ser requerido com pelo menos 30 dias de 
antecedência, em relação ao termo do respectivo prazo de 

validade) 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

REQUERENTE 

Nome:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NIF/NIPC: _____________________________ Telefone: _________________________ E-mail:  ________________________________________________________  

Residência/Sede: _________________________________________________________________________________________, Nº. _____ Lote, Andar:  _________  

Fração: ________ Sítio/Lugar: _____________________________________________ Código Postal ________-_______  __________________________________  

PEDIDO 

Vem requerer a V. Exª. a Renovação da Licença para o exercício da atividade de Guarda-Noturno, conforme previsto do artigo 

30º., da Lei nº. 105/2015, de 25 de agosto. 

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR nº. 4, artigo 30º., Lei nº. 105/2015, de 25 de agosto 

o Fotografia a cores, tipo passe; 

o Declaração de honra, devidamente assinada, da situação em que se encontra relativamente às alíneas d), f), g), h), i), j) e l), do nº. 1, 

do artigo 23º., Lei nº. 105/2015, de 25 de agosto; 

o Seguro de responsabilidade civil, em vigor; 

o Situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português; 

o Situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a segurança social. 

O subscritor declara, sob compromisso de honra, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à 

verdade. 

Pede deferimento 

Município de Vila Nova de Poiares, __________ de ________________________________________ de 20_____ 

O/A requerente, 

 

__________________________________________________________________________ 

BALCÃO ÚNICO 

Conferi a assinatura do subscritor, através da exibição de documento de identificação. 

A/O assistente técnico 

___________________________ 

 

 

REGISTO DE ENTRADA 

Nº. ___________ Livro:_________ 

Em ______/______/____________ 

Em ________/________/20______ 
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PROCEDIMENTO 

Após recepção do requerimento para Renovação de licença para o exercício da atividade de guarda-noturno, e de acordo com 

o determinado no artigo 30º., Lei nº. 105/2015, de 25 de agosto: 

. Pedido de renovação apresentado com, pelo menos, 30 dias de antecedência, em relação ao termo do respectivo prazo de 

validade: Sim ____, Não ____ 

. Foram entregues os documentos previstos no nº. 4, artigo 30º.: Sim ____, Não ____ 

. Todos os requisitos de admissão previstos no artigo 23º., mantêm-se: Sim ____, Não ____ 

DECISÃO 

Pedido: DEFERIDO ______     INDEFERIDO ______ 

O Presidente da Câmara Municipal ____________________________________________________________________      ________/________/________ 

BALCÃO ÚNICO 

Decisão final comunicada ao requerente, através de ofício nº. ______________, de ______/______/______. 

Atribuída a Licença Nº. ___________/201___, datada de _______/________/_______, com validade até _______/_______/_______. 

Pago através da guia nº. ______________, de _______/_______/______, no valor de ________________,________. 

A/O assistente técnico ______________________________ em: ______/______/______. 


