REQUERIMENTO
REGISTO DE ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada
Requerente
Nome/Designação:
Na qualidade de:
N.º Identificação civil:

NIF/NIPC:
Proprietário

Outro:
Tipo:

BI

CC

Passaporte

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:

Validade
:

/

/

Morada(*):
Código Postal(*):

-

Freguesia:
Telefone:

Telemóvel:

Telefax:

E-mail:
(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento
Vem requerer a V. Exa. a verificação dos requisitos mínimos do estabelecimento, para efeitos de comercialização
como alojamento local, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 4º da Portaria n.º 83/2016, de 4 de agosto, com as
seguintes caraterísticas:
Denominação:
Localização:
Código Postal:
Tipo:

Moradia

Apartamento

Estabelecimento de hospedagem

Quartos na residência

Hostel

MORADIAS
N.º de camas:
N.º de quartos:
APARTAMENTOS
T0
T1

Individuais
:
T2

T3

Outros:

Duplos:

Triplos:

Capacidade máxima (camas):

ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM E QUARTOS EM RESIDÊNCIA
N.º de camas:
N.º de quartos:
HOSTEL

Individuais:

Duplos:

Triplos:

Individuais:

Duplos:

Triplos:

N.º de camas:
N.º de quartos:
N.º de dormitórios:
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REQUERIMENTO
REGISTO DE ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL
Junta, para o efeito, os seguintes documentos:
Certidão Permanente da Conservatória do Registo Predial
Termo de responsabilidade respeitante às instalações elétricas, de gás e outras
Projeto de segurança. com termo de responsabilidade so seu autor, contra riscos de incêncidio, se exigível
Planta do(s) imóvel(is), com indicação das unidades de alojamento afetas à atividades
Planta de localização
Certidão de isenção de licença de habitação para edifícios construídos antes de 1951, emitida pela autarquia

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,
/

/

Assinatura:

Lei da proteção de dados pessoais:
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se ao tratamento e gestão de processos autárquicos em que o cidadão é diretamente interessado. O
seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação relativa ao andamento dos respetivos processos e, no que lhes disser respeito,
livremente e sem quaisquer custos, solicitar para o e-mail rgpd@mpdelgada.pt o acesso, atualização e/ou correção dos seus dados pessoais. Mais informações em
www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd.
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