REQUERIMENTO
LICENÇA PARA APOIO DE PRAIA À PRÁTICA DESPORTIVA
PC08-06-IMP-04|00
Classificação: 00.00.00
NIPG: _______________

Registo Nº: __________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Espinho
Identificação do Requerente
Nome: _______________________________________________________________________________

Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD – Regulamento (EU) 2016/679]

De acordo com o RGPD, o Município enquanto responsável pelo tratamento informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário.

Estado civil: ________________ Profissão: ___________________________NIF: ___________________
BI/ CC: ____________________ Emitido pelos SIC de __________________ Válido até ___/___/ _______
Morada: ______________________________________________________________________________
Código postal: ________-______ Localidade: ________________________________________________
Tel.: _______________________ E-mail: ___________________________________________________
Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado
Quando apresentado por representante legal:
Nome: _________________________________________________________NIF: __________________
Tel.: ______________________ E-mail: ____________________________________________________
Requer a V. Ex.ª a concessão de LICENÇA PARA APOIO DE PRAIA À PRÁTICA DESPORTIVA, com as
seguintes caraterísticas:
- Atividade a desenvolver (surf, bodyboard, etc.): __________________
- Identificação da praia de águas balneares: ______
- Período:

Anual ou

Período Específico___ de_________ a_____________

Observações:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Junta para o efeito:
Licença anteriormente emitida pela entidade competente;
Cópia do certificado da Federação Portuguesa de Surf;
Credenciação atualizada dos seus treinadores pela Federação Portuguesa de Surf (Grau II);
Código de acesso à Certidão Permanente ________________________ ou cópia da Certidão da
Conservatória do Registo Comercial;
Cópia do Documento da Autoridade Tributária comprovativo do Início de Atividade;
Cópia da apólice do seguro de responsabilidade civil (que cubra os riscos do exercício da Atividade),
válido;
Cópia da apólice do seguro de Acidentes Pessoais, válido;
Declaração da Autoridade Tributária – Situação Tributária;
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Declaração da Segurança Social – Situação Contributiva;
Certificado de Registo no Turismo de Portugal – RNAAT (Registo Nacional dos Agentes de Animação
Turística;
Memória descritiva da atividade a exercer, dos equipamentos e estruturas a instalar;
Planta à escala 1/2500, devidamente legendada, com a localização da ocupação.
Toma conhecimento de que a entrega do pedido deverá ser efetuada, no máximo, até 10 dias
antes do início da época balnear em questão.
Mais declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso
preste falsas declarações, que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.
Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art.6º, n.º1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados
por parte do Município de Espinho, no âmbito do presente formulário.

Espinho, _____ de ___________________ de _________________

_______________________________________________________
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REQUERIMENTO
LICENÇA PARA APOIO DE PRAIA À PRÁTICA DESPORTIVA
PC08-06-IMP-04|00
Classificação: 00.00.00

ANEXO I – APOIO DE PRAIA À PRÁTICA DESPORTIVA
Declaração
_______________________________________________________,

titular

do

cartão

de

cidadão

nº

________________,válido até ____/____/_______ residente______________________________________
____________________________declara, sob compromisso de honra:
a)

Face aos riscos inerentes à pandemia COVID-19, que se obriga a cumprir todas as normas sanitárias
e de funcionamento decretadas pelo Governo, especialmente as previstas no Decreto-Lei n.º 35A/2021, de 18 de maio, bem como as orientações da Direção-Geral da Saúde, concretamente as
regras de higienização, de distanciamento social, de utilização de materiais e instalações, do número
máximo de instruendos por técnico, entre outras que lhe sejam aplicáveis;

b)

Desenvolver a prática desportiva fora da zona de afluência de banhistas, numa área devidamente
sinalizada para o efeito;

c)

Zelar pela segurança e conforto dos alunos;

d)

Assegurar a integridade biofísica da praia para onde é requerida a licença;

e)

Não afetar nem comprometer a compatibilização dos usos da praia;

f)

Manter a praia limpa e arrumada com os materiais e equipamentos afetos à prática desportiva em

bom estado de conservação, apresentação e sinalização com placas informativas;
g)

Cumprir e fazer cumprir, escrupulosamente, as normas estabelecidas no EDITAL DE PRAIA e na

legislação em vigor.
Data ____/____/_______
Assinatura __________________________________________________________________________
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