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Requerimento de Candidatura para Atribuição de Licença de 

Guarda-Noturno 

Base legal – Lei nº105/2015, de 25 de agosto 

 
 

Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

IDENTIFICAÇÃO DA ZONA DE CANDIDATURA  

Zona a que se candidata: 
 

 

 
Outros elementos que considere relevantes para a decisão de atribuição de licença: 
 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome completo: 

 

 

Data de nascimento:                                                              Nacionalidade: 

   

 

BI/CC:                                                                                     NIF: 

   

 

Data de Validade: 

   Autorizo a reprodução do meu documento de identificação. 

 

Morada: 

   

   

 

Código Postal:                          Localidade: 

   

 

Telefone/Telemóvel:                                           Endereço eletrónico: 
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DECLARAÇÃO 

De acordo com a alínea b), do nº1, do artº24º, da lei nº105/2015, de 25 de agosto, declaro sob 
compromisso de honra que: 
 

a) Possuir plena capacidade civil; 

b) Não exercer, a qualquer título, cargo ou função na administração central, regional ou local; 

c) Não exercer a atividade de armeiro nem de fabricante ou comerciante de engenhos ou substâncias 

explosivas; 

d) Não ter sido sancionado, por decisão transitada em julgado, com a pena de separação de serviço ou 

pena de natureza expulsiva das Forças Armadas, dos serviços que integram o Sistema de Informações da 

República Portuguesa ou das forças e serviços de segurança, ou com qualquer outra pena que inviabilize a 

manutenção do vínculo funcional, nos cinco anos precedentes; 

e) Não se encontrar no ativo, reserva ou pré-aposentação das forças armadas ou de força ou serviço de 

segurança; 

f) Não ser administrador ou gerente de sociedades que exerçam a atividade de segurança privada, diretor 

de segurança ou responsável pelos serviços de autoproteção, ou segurança privado em qualquer das suas 

especialidades, independentemente da função concretamente desempenhada; 

g) Não estar inibido do exercício da atividade de guarda -noturno. 
 
 

Localidade:                                                                            Data: 

   

 

Assinatura: 

 

 

DOCUMENTOS QUE ANEXA À CANDIDATURA 

Currículo profissional  

Cópia do documento de Identificação  

Cópia do documento de identificação fiscal  

Cópia do Certificado de habilitações literárias  

Certificado de registo criminal  

Certidão atualizada da situação tributária regularizada;  

Certidão atualizada da situação regularizada perante a Segurança Social;  

Ficha médica de aptidão emitida por médico do trabalho, nos termos da Lei nº102/2009, de 10 de 
setembro, para os efeitos da alínea k) do ponto 3.1 do aviso de abertura 

 

Certificado do curso de formação ou de atualização de guarda-noturno  

Duas fotografias atuais e iguais, a cores, tipo passe  

 
Outros: 

 

 

 
 


