Município de Baião
Câmara Municipal

AUDITORIA PARA FIXAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO
TURÍSTICO
(artigo 38º do D.L. 39/2008 de 7 de Março, com as alterações posteriores)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Baião
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome_______________________________________________________________________
Contribuinte nº |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, portador do B.I. Nº |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
datado de ___/___/___, emitido pelo A. I. de ______________________, com morada/sede
em_______________________________________, Freguesia de _____________________,
Concelho

de

_____________________,

Código

Postal

|__|__|__|__|

-

|__|__|__|

_____________________, Telf. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|, na qualidade de ____________,
____________________________________________________________________________
PRETENSÃO
Vem solicitar a V. Exa., ao abrigo do artigo 38º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, com
as posteriores alterações, a realização de:
Auditoria de classificação inicial;
Revisão da Classificação (5 em 5 anos);
Encerramento do empreendimento turístico;
Averbamento do titular do empreendimento turístico;
Outro ____________________________________________________________________________
Do empreendimento turístico possuidor do alvará de licença de utilização turística n.º _______
cuja data de emissão foi em ___/___/ ______, proc. de construção n.º ____ / _______, com a
classificação de_______________________________________________________________

Comunicação de abertura n.º ______________ de ___/ ___/ ______.
Reconversão da classificação para _____________________________________________
N.º de licença existente _________ data de emissão ___/ ___/ ______, emitido por _________
Classificação existente :________________________________________________________
Para o empreendimento turístico
Nome: ______________________________________________________________________________
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Localização: ________________________________________________________________________
Tipo:
Parque de campismo;
Empreendimentos de turismo de habitação;
Empreendimentos de Turismo em Espaço Rural.

Pede deferimento,

O Requerente,

Aos ___/___/___

Ass. ________________________________________

____________________________________________________________________________
ANEXOS
Fotocópia do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Passaporte;
Fotocópia do Cartão de Contribuinte;
Cópia de comprovativo de legitimidade e cópia da licença de utilização turística / Comunicação de abertura
Planta de localização à escala 1/10000 com local de empreendimento assinalado a vermelho

O funcionário que efetuou a receção procedeu à verificação da instrução do pedido.
O funcionário ___________________requerente _______________Data___/___/___
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