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Registo nº ___________/______
Data: ____/____/_______
O Funcionário
____________________________

Pedido de Registo de
Estabelecimento de
Alojamento Local

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome:
N.º de Contribuinte:

Morada iii:

Freguesia:

-

Código Postal:

Contacto preferencial:

Segundo contacto:

Concelho:
Fax:

Email:
Cartão do Cidadão

Bilhete de Identidade

Válido até: (aaaa/mm/dd)

N.º

Pelo Arquivo de Identificação:

Na qualidade de:1
ASSUNTO

Vem requerer o registo de um estabelecimento de alojamento local, no Registo de Alojamentos Locais do
Município de Gouveia, declarando que o mesmo cumpre todos os requisitos mínimos de funcionamento a
observar por aqueles, conforme previsto nos artigos 5º, 6º e 7º da Portaria nº 517/2008, de 25 de Junho.
O estabelecimento de alojamento local cujo registo se requer tem as seguintes características:
ALOJAMENTO LOCAL

Nome:
Localização:
A edificação

emitido em

possui alvará de utilização nº

Não possui alvará de utilização por ter sido construída anteriormente a 1951
Tipo

Moradia

Apartamento

Capacidade Máxima 2

Estabelecimento de hospedagem
Nº de Quartos

O estabelecimento possui instalações de gás

Sim

Não

Juntando para o efeito os seguintes documentos:
Documento Comprovativo da legitimidade do requerente
Termo de Responsabilidade, passado por Técnico Habilitado, em como as instalações eléctricas, de gás
e termoacumuladores cumprem as normas legais em vigor
1. Indicar a qualidade em que se apresenta o pedido
2. A capacidade do estabelecimento é determinada pelo correspondente número e tipo de camas (individuais ou duplas) fixas, instaladas nas unidades de alojamento. Nas unidades de alojamento podem ser instaladas
camas conversíveis (desde que não excedam o número de camas fixas), as quais não contam para a capacidade daquele.
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Projecto de Segurança contra Incêndios, se exigível (apenas aplicável a estabelecimentos de alojamentos
local com capacidade para 50 ou mais utentes)
Termo de Responsabilidade do autor do projecto de segurança contra incêndios, se exigível (apenas
aplicável a estabelecimentos de alojamento local com capacidade para 50 ou mais utentes)
Planta do imóvel a indicar quais as unidades de alojamento afectos à actividade
Caderneta Predial Urbana

Recebi Comprovativo da entrega na Câmara Municipal ____/____/________ O Requerente______________________________

Recebida a documentação entregue, a qual não conduziu ao registo do
estabelecimento por se encontrar desconforme com a Portaria nº 517/2008
de 25 de Junho, tendo o interessado sido expressamente advertido desta
circunstância.

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se encontram em
condições de aceitação por estarem regulares e conforme com o
estabelecido na Portaria nº517/2008 de 25 de Junho.

_____/_____/____________ O Funcionário__________________________

_____/_____/____________ O Funcionário_____________________________

Resoluções

Data:
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(aaaa/mm/dd)

Pede Deferimento
O(A) Requerente
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