
www.sines.pt
M U N I C Í P I O

Pedido de licenciamento para ocupação do Domínio Público Marítimo para 
atividades de formação de Surf e/ou Bodyboard

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sines

Requerente

Nome*

Domicílio/Sede*

NIF/NIPC* Código Acesso Certidão Com. Permanente:

Telefone: E-mail

Representante

Nome e NIF 

Na qualidade de* Se outra, qual?

Notificações/Comunicações
Consente que as notificações/comunicações do município, referentes ao presente pedido, sejam 
efetuadas por e-mail, para o endereço indicado?  __Sim  __ Não

Pedido

Pedido de licenciamento para ocupação do domínio público marítimo (DPM) na(s) praia(s) do 
concelho de Sines, para atividades de formação da(s) atividade(s) abaixo indicada(s):

Praia(s)*

Modalidade(s)*

Período de funcionamento* a

Documentos

Para o efeito, junta/apresenta os seguintes documentos:

__ Parecer do Capitão do Porto e despacho de definição de condições de segurança, o qual deverá 
estabelecer as condicionantes e requisitos necessários, naquele âmbito, à realização da atividade ou 
evento 

__Carta de apresentação da empresa 

__ Comprovativo de inscrição e registo no Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística (RNAAT), 
conforme estipulado no Decreto-Lei nº 108/2009, de 15 de maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 
186/2015, de 10 de Outubro 

__ Certificado de escola de surf e/ bodyboard reconhecido pela Federação Portuguesa de Surf 
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__ Indicação/identificação dos treinadores de desporto reconhecidos nos termos da Lei n.º 40/2012, de 28

de agosto 
__ Comprovativo de seguro adequado à atividade a desenvolver (Decreto-lei 149/2014 de 10 de outubro) 

__ Plano de Emergência e Segurança 
__ Plano de Contingência (COVID 19) 

__ Certidão que comprove a regularização da situação tributária da empresa (Autoridade Tributária) 
__ Declaração que comprove a regularização da situação contributiva da empresa (Segurança Social) 

Outras declarações/observações

O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsa-
bilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente 
requerimento correspondem à verdade.
Sines, __/__/____

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