REQUERIMENTO
LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM
DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO (DPM)
PC08-06-IMP-06|00
Classificação: 00.00.00
NIPG: _______________

Registo Nº: __________

Exmo. Senhor

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.

Presidente da Câmara Municipal de Espinho
Identificação do Requerente
Nome: _______________________________________________________________________________
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 REALIZAÇÃO DE EVENTO EM DOMÍNIO PÚBLICO
MARÍTIMO (DPM), com as seguintes caraterísticas:
Identificação da zona balnear/praia: __________________
Tipo de evento:
Com meios motorizados (motonáutica)
Sem meios motorizados (remo e/ou vela)

Desportivo
Recreativo
Cultural

Até 100 pessoas
Entre 101 e 500 pessoas
Mais de 500 pessoas
De pequena dimensão – até 50 participantes

Evento Cerimonial

De grande dimensão – mais de 50 participantes
Realização de filmagens ou sessão fotográfica
Outros:

Utilização exclusiva do DPM:

Sim

Não

Montagem de equipamentos ou estruturas:

Condicionamento de tráfego:
Sim

Se sim, quais:

Sim

Não

Não
Área de ocupação: _______m2

Período de ocupação: de ___ / ____ / ______ a ___ / ____ / ________
Horário: das ____ h_____ às ____ h ________
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Serão utilizados emissores, amplificadores ou outros aparelhos que projetem sons,
para as vias e demais lugares públicos?
Em caso afirmativo, deverá garantir o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído

Sim
Não

Pedido de Licença Especial de Ruído (LER) N.º:
Com o objetivo de (descrição de forma inequívoca e clara dos atos e exercícios a levar a cabo no espaço
balnear):

Junta para o efeito:
☐ Memória descritiva e justificativa com caracterização do evento a realizar, dos equipamentos e estruturas a
instalar (enquadramento no Plano do Ordenamento da Orla Costeira Caminha - Espinho -POOC-CE, aprovado
pela RCM nº 25/99, de 7 de Abril, com as alterações da RCM nº 154/2007, de 2 de outubro, nos demais
instrumentos de gestão territorial e no restante quadro legal aplicável).
☐ Planta de implementação devidamente legendada, com a localização de ocupação, os respetivos
equipamentos e estruturas;
☐ Regulamento da prova (se aplicável).
☐ Autorização do concessionário para utilização/ocupação da zona balnear (se aplicável).
☐ Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil, nas diferentes áreas de atuação.
☐ Certidão da situação tributária regularizada, pela Autoridade Tributária e Aduaneira (se aplicável).
☐ Declaração da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social (se aplicável).
☐ Parecer das condições de Segurança da Autoridade Marítima.
☐ Parecer da Direção Geral de Saúde.
☐ Parecer da APA/ARH Norte.
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 REALIZAÇÃO DE EVENTO EM
DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO (DPM)
PC08-06-IMP-06|00
Classificação: 00.00.00

ANEXO I –REALIZAÇÃO DE EVENTO EM DOMÍNIO PÚBLICO MARÍTIMO (DPM)
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 participantes, entre outras que lhe sejam aplicáveis;

b)

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

c)

Zelar pela segurança e conforto dos participantes;

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 ao evento em bom estado

de conservação, apresentação e sinalização (se aplicável);
g)

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

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