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MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DE ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL  
 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Vizela 

 

Nome  _____________________________________________________________________________________________________________________________   

Contribuinte n.º _________________________  Singular  Coletivo  Público  Associação/Instituição  Isento (ao abrigo da Lei ____________)  

Representada por 1) ________________________________________________________________________________________________________________  

Domicílio ou Sede __________________________________________ Código Postal ________- ______   _________________________________________  

Email ___________________________________________________ Telefone _________________________ Fax  ____________________________________  

Código de consulta da certidão permanente do registo comercial __________________________ 

Código de consulta da procuração online __________________________ 
(www.procuracoesonline.mj.pt) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO 

 

Vem requerer a V. Exa. ao abrigo do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março e do artigo 2º da Portaria n.º 517/2008, de 25 de junho e 

artigo 3º da Portaria n.º 138/2012, de 14 de maio, o registo de um estabelecimento de alojamento local, no Registo de Alojamentos 

Locais do Município de Vizela, com as seguintes características: 

 
ESTABELECIMENTO 

Nome: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________ Código Postal _______ - ______   _______________ 

Critérios aplicáveis à abertura de estabelecimento de alojamento local 

 O edifício onde está instalado o estabelecimento tem autorização de utilização, para fins habitacionais ou não habitacionais, válida.  

O título de autorização de utilização do edifício ou fração onde está instalado o estabelecimento prova qua a obra foi executada de acordo com o projeto aprovado e com as 

condições da licença ou da comunicação prévia, bem como a conformidade do uso previsto com as normas legais e regulamentares aplicáveis a essa atividade económica. 

 O edifício onde está instalado o estabelecimento é uma construção anterior a 1951, pelo que está isento de autorização de 

utilização. 

N. do título de autorização de utilização do edifício/fração _____________ 

 
O estabelecimento de alojamento local: 

 Está instalado em edifício bem conservado no exterior e no interior; 

 Está ligado à rede pública de abastecimento de água ou dotado de um sistema privativo de abastecimento de água com origem 

devidamente controlada; 

 Está ligado à rede pública de esgotos ou dotado de fossas séticas dimensionadas para a capacidade máxima do estabelecimento; 

 Reúne condições de higiene e limpeza; 

 Está dotado de água corrente e fria; 

 Dispõe de uma instalação sanitária, no mínimo, por cada três quartos, dotada de lavatório, retrete e banheira ou chuveiro, com um 

sistema de segurança que garanta privacidade; 

 Dispõe de extintores e mantas de incêndios acessíveis e em quantidade adequada ao número de unidades de alojamento; 

 Dispõe de equipamento de primeiros socorros; 

 Dispõe de manual de instruções de todos eletrodomésticos existentes nas unidades de alojamento ou, na falta dos mesmos, 

informação sobre o respetivo funcionamento e manuseamento; 

 Apresenta indicação do número nacional de emergência (112); 

 Dispõe de sistema de segurança contra riscos de incêndio, de acordo com o projeto apresentado – aplicável apenas se o 

estabelecimento de alojamento local tiver capacidade para 50 ou mais pessoas; 

 Dispões de telefone móvel ou fixo com ligação à rede – exterior – aplicável apenas se o estabelecimento de alojamento local tiver 

capacidade para 50 ou mais pessoas; 

 Está dotado de água corrente e fria. 

 

 

 

 

 

 

 



Registo de Entrada 

 

_______________________________________________________________________Manual de Gestão de Qualidade 

          

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA | Praça do Municipio, 522  | 4815 - 013 Vizela | TEL. 253 489 630| Fax. 253 489 649 | EMAIL: dgu@cm-vizela.pt |  INTERNET: www.cm-vizela.pt 

CMV.DGU.041.0 

CADA UMA DAS UNIDADE DE ALOJAMENTO DO ESTABELECIMENTO DISPÔE DE: 

 Uma janela ou sacada com comunicação direta para o exterior que assegura as condições adequadas de ventilação e 

arejamento; 

 Mobiliário, equipamento e utensílios adequados; 

 Sistema que permite vedar a entrada de luz exterior; 

 Portas equipadas com um sistema de segurança que asseguram a privacidade dos utentes; 

 Serviços de arrumação e limpeza, bem como de mudança de toalhas e de roupa de cama, no mínimo, uma vez por semana e 

sempre que existe alteração do utente.  

CARATERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

TIPOLOGIA:   Moradia   Apartamento    Estabelecimento de hospedagem 

Capacidade (n.º de pessoas): ______ Nº de quartos: ______ 

 
JUNTANDO PARA O EFEITO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

ENTRADA Nº _______________   DATA ____ /____ / _______ 
 

Nº PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES 

REGISTADO COMO N.º _____________ ANTECEDENTE __________/______ 

 

ELEMENTOS A ANEXAR: 

 1. Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade 

 2. Cartão de Contribuinte de Pessoa Coletiva ou Singular 

 3. Documento comprovativo da legitimidade do requerente 

 4. Termo de responsabilidade, passado por técnico habilitado, em como as instalações elétricas, de gás e termoacumuladores cumprem as 

normas legais em vigor 

 5. Projeto de segurança contra incêndios, se exigível (apenas aplicável a estabelecimentos de alojamento local com capacidade para 50 ou 

mais utentes)  

 6. Termo de responsabilidade do autor do projeto de segurança contra riscos de incêndio, se exigível (apenas aplicável a estabelecimentos 

de alojamento local com capacidade para 50 ou mais utentes) 

 7. Planta do imóvel a indicar quais as unidades de alojamento afetos à atividade 

 8. Caderneta predial urbana 

 

Meios de apresentação 

Este formulário pode ser apresentado: 

Através do endereço de correio eletrónico balcaodoempreendedor@cm-vizela.pt 

Neste caso, o formulário tem que ser assinado com certificado digital do cartão do cidadão ou outro certificado válido. 

No balcão único de atendimento da Câmara Municipal 
 

Meios de Notificação 

Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço eletrónico: 

E-mail: ____________________________________________ 

 

 

Pede Deferimento, 

____/____/________ 

Assinatura (1) _____________________________________________________  

BI/CC n.º ________________________ Data Validade ____/____/________ 

(1) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar. 

mailto:balcaodoempreendedor@cm-vizela.pt

