
EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE GUARDA-NOTURNO

Vem requerer a V. Exª. a:

Documentos a anexar:

Nº Pedido

Renovação da Licença de Guarda-Noturno

- Seguro de responsabilidade civil, em vigor;

- Fotocópia a cores, tipo passe do requerente; 

- Declaração de honra do requerente, da situação em que se encontra relativamente às alíneas d), f), g), h), i), j) e l) do n.º 1 do artigo 12.º 

Fazer prova de possuir à data:

- Outros elementos considerados com relevância para a decisão da renovação da licença;

- Situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português e contribuições para a Segurança Social;

Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: *

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

(Anexo 548.A1);

Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.

Vila Nova de Gaia,
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