
                
                     REQUERIMENTO

                    LICENÇA DE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA DE 
                    CARRUAGENS PUXADAS POR CAVALOS

Presidente da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada

Requerente NIF/NIPC(*)

Nome/Designação(*)

N.º Identificação civil Tipo: Validade / /

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:

E-mail

Morada(*)

Código Postal(*) -

Freguesia

Telefone Telemóvel Fax
(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento

Ao abrigo do Regulamento de Carruagens Turísticas do Município de Ponta Delgada, vem requerer a V. Exª. a emissão 
do alvará de licença de exploração turística de carruagens puxadas por cavalos. 

Junta, para o efeito, os seguintes documentos, em conformidade com o nº 2 do artigo 4º do referido regulamento:

O processo só terá seguimento após a receção de todos os documentos exigidos. No caso de incumprimento, 
decorridos 10 dias, será liminarmente indeferido e arquivado.

Espera deferimento,

/ / Requerente

Proteção de dados pessoais:
Os DADOS PESSOAIS recolhidos são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao 
previsto na legislação específica aplicável, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a legislação em vigor em 
matéria de proteção de dados pessoais. Saiba mais em www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd. 
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BI CC Passaporte

Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia (pessoas singulares) 

Termo de responsabilidade, relativo à aptidão dos cocheiros para conduzir os trens

Memória descritiva ou registo fotográfico das carruagens e respetiva documentação

Cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil extracontratual por danos a terceiros

Comprovativo de inexistência de dívidas por impostos ao Estado e por contribuíções para a Segurança Social

Certidão do registo comercial, emitida pela Conservatória do Registo Comercial competente (pessoas coletivas)

http://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd


TERMO DE RESPONSABILIDADE

Condução de veículos de tração animal

Eu, ,

portador de Cartão de Cidadão/BI nº , válido até / / / ,

residente em ,

freguesia de e concelho ,

declara, sob compromisso de honra, que possuo aptidão física para conduzir carruagens turísticas no concelho de  

Ponta Delgada, com matrícula .

, de de

(assinatura)
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