
Ex.mo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

(Art. 75º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 228/2009, de 14 de Setembro)  

A. Identificação do Requerente

Nome: 

Com morada/sede1 em  

Freguesia de   Concelho de  

Código Postal  - Telefone:                                 , E-mail: 

Contribuinte nº                             Tipo2              , na qualidade de:       proprietário         explorador  

                                                   B. Identificação do Empreendimento Turístico

Denominação: 

Morada 

Código Postal  -      Categoria: 

E-mail:          Telefone:

Fax:                             Site: ,com licença de utilização 

nº /  passada em nome de  

C. Objectivo do Requerimento

Para efeitos de reconversão do empreendimento turístico nas tipologias e categorias estabelecidas no 

Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 228/2009, de 14 de Setembro, solicita 

auditoria de classificação.

Mais informa pretender a seguinte classificação:

    Tipologia     Categoria   
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Registo de Entrada:

Pedido de Reconversão da Classificação de Empreendimento Turístico



D. Descrição do Empreendimento

Nº de unidades de alojamento  

Nº de camas (individuais e duplas): fixas     convertíveis 

Nº de lugares de estacionamento:  privativo      comum  

Capacidade de outros equipamentos:

       Sala de estar                                    Sala de jantar           Sala de reuniões 

       Sala comum com apoio de bar          Biblioteca                Sala de jogos 

       Outro:    

Equipamentos / actividades de lazer: 

       Piscina                         Ténis                    Equitação                          Picadeiro

       Caça Turística              Outro: 

   

E. Dispensa

Solicita a dispensa dos seguintes requisitos exigidos para a classificação do empreendimento (nº 3 do art. 

75º, Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março):

 

 

 

 

 

Por: 

     A sua estrita observância determina a realização de obras que se revelam materialmente impossíveis; 

     A sua estrita observância compromete a rendibilidade do empreendimento.   

F. Data e Assinatura

Pede deferimento,

                                                                                           O Requerente,

Aos / /                  Assinatura 

1 Riscar o não aplicável
2 Tipo de Contribuinte: S – Singular; C – Pessoa Colectiva; I – Isento; P – Público; A – Associação/Instituição
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