REQUERIMENTO
Alojamento Local

Município de Amares

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão e processamento dos serviços do MA. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito, junto do MA, a sua actualização ou correcção.

DUOP – Divisão de Urbanismo e Obras Particulares

Ex.mo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Amares
Requerente:_____________________________________________________________________
Morada: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _ ____ - _______

Freguesia: __________________ Concelho: __________________

BI/C.Cidadão n.º _________________________
Telf.:________________

Identificação Fiscal de Contribuinte n.º____________

Telm: _____________________

Fax: _____________________

Correio Electrónico: ______________________________________________________________________
Vem requerer a V.ª Ex.ª Alojamento Local
Nome:____________________________________________________________________________________
Localização:_______________________________________________________________________________
Tipo:
Moradia

Apartamento

Estabelecimento de hospedagem

Capacidade máxima:________________
Número de quartos:_________________

Para o efeito, anexa os seguintes elementos necessários para análise:
 

Documento comprovativo da legitimidade do requerente;

 

Termos de responsabilidade respeitante às instalações eléctricas, de gás e outras;

 

Projecto de segurança contra riscos de incêndio, se exigível;

 

Termo de responsabilidade do autor do projecto de segurança contra riscos de incêndios se

exigível;
 

Planta do imóvel a indicar quais as unidades de alojamento afectos à actividade ;

 

Caderneta predial urbana;

 

Outros documentos para apreciação do pedido.
Pede deferimento,

Acto pago ao município, nos termos da tabela
de taxas e licenças em vigor, através da
Guia de Receita n.º

PRESIDÊNCIA
Resolução:

Amares, …………. de ……………… de ……………
__________________________

O Requerente,
__________________________________
B.I./CC

válido até

Dados a preencher pelo signatário, nos termos do DL
250/96, de 24 de Dezembro

Informação dos serviços:

emitida em
_____/_____/________
O funcionário

____________________________

Data: ______/______/_______

Nome:________________
Serviço:______________
Data: _____/_____/________
Rubrica:
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