REQ.30

Registo de Entrada
Entrada ______/_____/ 20____
N.º _________Código_______
Proc. ____________________
O Func. __________________

.

Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA FINS TURÍSTICOS
Nome: _______________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Freguesia: __________________ Código Postal: _________________ Localidade: _________________
Telefone: ________________ Fax: ______________ Correio electrónico: _________________________
a) BI nº __________________ Emitido em ___ /___ /_____ Contribuinte nº ________________________
b) Pessoa Colectiva nº _______________ Conservatória do Registo Comercial _____________________
na qualidade de _______________________________________________________________________
a) A preencher por pessoa singular
b) A preencher por pessoa colectiva

LOCAL DO PRÉDIO:
Prédio sito em ________________________________________________________________________
Com a área de _____________ descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o nº _______________
Inscrito na matriz sob o(s) artigo(s): ____________________ Freguesia: __________________________
CARACTERISTICAS DO ESTABELECIMENTO/EMPREENDIMENTO
Nome: _______________________________________________________________________________
Tipo: ________________________________________________________________________________
Capacidade máxima: _______________________ Unidades: ___________ Camas: _________________
Entidade exploradora: __________________________________________________________________

PEDIDO
Vem requerer a Vª. Ex.ª, nos termos do artigo 30º do D.L 39/2008, de 7 de Março, licença de utilização
turística (mencionar o uso a que se destina o edifício ou fracção) ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

JUNTA:
Elementos do artigo 30º do mencionado DL 39/2008, de 7 de Março:

 Termo

de responsabilidades subscrito pelos autores do projecto de arquitectura das obras e pelo director de
fiscalização de obra, no qual atestam que o empreendimento respeita o projecto aprovado e, sendo caso disso, que as
alterações introduzidas no projecto se limitam às alterações isentas de licença nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo
6º do RJUE, juntando a memória descritiva;

 Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto de segurança contra incêndios, assegurando que a

obra foi executada de acordo com o projecto aprovado e, se for caso disso, que as alterações efectuadas estão em
conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis em matéria de segurança contra riscos de incêndio,
ou, em alternativa, comprovativo da inspecção realizada por entidades acreditadas neta matéria;

 Termo

de responsabilidade subscrito pelos autores dos projectos de especialidades relativos a instalações
eléctricas, acústicas, energéticas e acessibilidades ou, em alternativa, comprovativo das inspecções realizadas por
entidades acreditadas nestas matérias, atestando a conformidade das instalações existentes;

 Declaração nos termos constantes do anexo II do R.M.U.E. (n.º 4 do art.º 8º do Regulamento n.º 404/2010, de 5 de
Maio);
 Isenção legal ou regulamentar de taxas (n.º 5 do art.º 8º do R.M.U.E e n.º 4 do art.º 9 do R.G.T.M.);
TAXA: ___________________
Pago pela guia n.º _________
Em ______/______/_________

O Funcionário
__________________________________

O Requerente

Pede Deferimento
Vila Real de Santo António _____/_____/_________

_____________________________________

O GESTOR DE PROCEDIMENTO
Nome _________________________________________ Categoria _____________________________
De ____/____/______ a ____/____/_____
Substituído por:
Nome _________________________________ Categoria _____________________________________
De ____/____/_____ a ____/____/______

