PROCESSO
Registo n.º E / ________
Data: ____/____/_______
Funcionário: _______________________
Processo: _____ _____ _____ / _____

MOD.6 - EVENTOS PONTUAIS NAS ÁGUAS BALNEARES E PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
Nome

Clique aqui para introduzir nome.

Morada
Permanente

Clique aqui para introduzir morada.

Código Postal

Clique aqui para introduzir código postal.

NIF

nº de contribuinte.

E-mail

Fax

Indique nº de Fax.

Telefone

Identificação

Escolha um item.

N.º

Na qualidade de

Clique aqui para introduzir texto.

Indique o E-mail

Telefone.
Número.

Validade

Validade

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

☐ Praia de Albarquel (1)
☐ Praia da Figueirinha (1)
☐ Praia de Galapos (1)
☐ Praia de Galapinhos (1)
☐ Praia do Creiro/Portinho da Arrábida (1)
☐ EN 379-1 (2)
☐ Estrada Círio da Arrábida (3)
☐ Outro: Indique outro local.

(1) Requer parecer de Capitania Porto Setúbal e ICNF
(2) Requer parecer do IP e ICNF
(3) Requer parecer do ICNF

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE LOCALIZAÇÃO

Clique para introduzir o texto.

PERÍODO:
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Data: de data

inicio. a data fim. Horário: das Horas. h: Minutos. à Horas. s h: Minutos.

Data: de data

inicio. a data fim. Horário: das Horas. h: Minutos. às Horas. h: Minutos.

TIPO DE EVENTO PONTUAL: (Deve complementar no quadro da descrição da atividade)

☐ Desportivo
☐ Cultural

☐ Recreativo
☐ Cerimonial

☐ Outro(s): Indique qual.

☐ Concurso pesca
☐ Sessão fotográfica

☐ Realização de Filmagens: (se escolheu assinale uma opção)

☐ Publicidade

☐ Informação

☐ Entretenimento

☐ Ficção (cinema/televisão)

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE A DESENVOLVER:
1- Eventos Desportivos, Recreativos ou Culturais (se aplicável):

☐ Com meios motorizados
Dimensão:

☐ Sem meios motorizados

☐ Entre 101 e 500 pessoas
☐ Mais de 500 pessoas
☐ sim
☐ não Área de Ocupação (m2): indique a área.

Até 100 pessoas

Utilização exclusiva do areal:

Montagem de Recinto Improvisado:

☐ sim

☐ não

Reserva de Área de Estacionamento de Frota Técnica:

Condicionamento da circulação rodoviária:

☐ sim

☐ sim
☐ não

Sujeito ao Cumprimento do Regulamento Geral do Ruído:

☐ não

1

2

☐ sim

☐ não

LER n.º: indique

nº licença.

(assinalar com um X as características associadas ao evento)
1 - A Câmara Municipal apenas reserva o estacionamento. A fiscalização desta reserva compete às forças da autoridade.
2 - Obriga a apresentação de mapa com as vias a condicionar

2- Realização de Filmagens/Sessão Fotográfica:

☐ sim ☐ não Área de Ocupação (m2): indique a área.
Montagem de Recinto Improvisado:
☐ sim ☐ não
Reserva de Área de Estacionamento de Frota Técnica: ☐ sim
☐ não
Condicionamento da circulação rodoviária:
☐ sim ☐ não
Sujeito ao Cumprimento do Regulamento Geral do Ruído:
☐ sim ☐ não LER n.º: indique nº licença.
Utilização exclusiva do areal:

1

2

(assinalar com um X as características associadas ao evento)
1 - A Câmara Municipal apenas reserva o estacionamento. A fiscalização desta reserva compete às forças da autoridade.
2 - Obriga a apresentação de mapa com as vias a condicionar

3- Concurso de Pesca:

Dimensão:

☐ Até 50 participantes

☐ Mais de 50 participantes
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Utilização exclusiva do areal:

☐ sim

☐ não

Área de Ocupação (m2): indique a área.

4- Eventos Cerimoniais:
Dimensão:

☐ Até 50 participantes

Utilização exclusiva do areal:

☐ Mais de 50 participantes

☐ sim

☐ não

Área de Ocupação (m2): indique a área.
☐ sim

Montagem de equipamentos ou plataformas amovíveis no areal:

☐ não

5- Outros

Tipo: Clique aqui para indicar o tipo de evento.

Descrição Sucinta: Clique aqui e faça uma descrição sucinta do evento.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS APRESENTAR (quando aplicável):

☐ Parecer da Capitania do Porto de Setúbal
☐ Parecer do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas – Parque Natural da Arrábida
☐ Parecer de Infraestruturas de Portugal
☐ Condicionalismos de trânsito (apoio GNR)
☐ Cópia da Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil válido (que cubra os riscos do exercício da atividade)
☐ Cópia da Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais válido
☐ Cópia do Cartão de Cidadão do requerente ou Sócio-Gerente (tratando-se de pessoa coletiva) ou Certidão
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3

da Conservatória do Registo Comercial

☐ Memória descritiva do evento a realizar, dos equipamentos e estruturas a instalar
☐ Planta de localização da ocupação
☐ Regulamento da Prova
☐ Parecer da Federação ou Associação desportiva respetiva
☐ Licença para música gravada ou similar
☐ Plano de Emergência e Segurança
☐ Certidão da situação tributária regularizada pela Autoridade Tributária e Aduaneira
☐ Declaração da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social
☐ Autorização do concessionário para a utilização da zona balnear
4

1 – Obrigatório para iniciativas na praia ou em área de Domínio Público Marítimo
2 – Obrigatório para iniciativas em zona de jurisdição do Parque Natural da Arrábida
3 – Obrigatório para iniciativas na estrada nacional 379-1
4 – Quando a área pretendida esteja incluída dentro de área concessionada

Utilização de Drones:

☐ Parecer quanto à definição de condições de segurança da Capitania do Porto de Setúbal
☐ Parecer da ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil (de acordo com a regulamentação em vigor)
☐ Parecer do ICNF quando em área do Parque Natural da Arrábida
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PROTEÇÃO DE DADOS / AUTORIZAÇÕES

Tanto para novos pedidos, como para renovações:

☐ Dou o meu consentimento expresso (cfr Artº 6º, nº1 alínea a) do RGPD) para o tratamento dos meus dados
por parte do Município de Setúbal, no âmbito do presente formulário.

☐ Autorizo que todas as notificações e informações referentes a este processo sejam efetuadas via correio
eletrónico para o e-mail

Indique o E-mail

O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso
preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.
PEDIDO DE DEFERIMENTO:

Data: ___/___/_____

O Requerente______________________________________________
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