
 
EXMO. SR.º PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VIANA DO ALENTEJO 
 
 
1. DESIGNAÇÃO DO FORMULÁRIO 
 

 ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL - PLACA IDENTIFICATIVA 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DE EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 
 

1.  

2.  

3.  

TITULAR DE EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

Nome   

N.º Identificação Civil  
 
N.º Identificação Fiscal  

Morada   
 

Freguesia   
Código 
Postal   

 
  - 

 

Telefone   Telemóvel  Fax  

 

E-mail   

Pessoa Singular 

Data de início de atividade  

Pessoa Coletiva 

 
N.º Identificação Pessoa Coletiva  

Firma ou denominação social  

Código de consulta da certidão permanente do registo comercial  

 

Na qualidade de: 

 Próprio           Procurador 
 
Nome   

N.º Identificação Civil  
 
N.º Identificação Fiscal  

Código de consulta da procuração online 
www.procuracoesonline.mj.pt  

 

 
Vem requer a cedência de uma Placa Identificativa do seu Estabelecimento de Alojamento Local  

 

 
3. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 
 

PRÉDIO 

Nome do proprietário   

NIF/NIPC  Artigo matricial  
 

1.  

2.  

ESTABELECIMENTO 

Nome/Insígnia   

Morada   

Freguesia   
Código 
Postal   

 
  - 

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 
 



Código da Atividade Económica (CAE)  

Ramo de atividade  

TIPOLOGIA: 

 Moradia  Apartamento  Estabelecimento de Hospedagem 

Declaro que: 

 O Estabelecimento para o qual se requer a placa identificativa está registado na Câmara Municipal de Viana do Alentejo. 

 
 

N.º de Registo                  -  
 

 
4. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS 

 Documento de identificação civil de cidadão nacional 

Documento comprovativo da legitimidade do interessado, se for proprietário: 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio 

 Certidão negativa do registo predial, caso o prédio seja omisso 

Documento comprovativo da legitimidade do interessado, se for usufrutuário: 

 Fotocópia simples da escritura notarial 

Documento comprovativo da legitimidade do interessado, se for arrendatário: 

 Autorização do senhorio, para abertura do estabelecimento de alojamento local 

 Fotocópia do contrato de arrendamento 

 Fotocópia do último recibo da renda, caso não possua contrato de arrendamento 

Documento comprovativo da legitimidade do interessado, se for titular do direito de uso e habitação: 

 Fotocópia da escritura notarial 

Documento comprovativo da legitimidade do interessado, se for trespassário: 

 Documento comprovativo da comunicação do trespasse ao senhorio 

 Contrato de trespasse 

Documento comprovativo da legitimidade do interessado, se for comodatário: 

 Contrato de comodato 

Documento comprovativo da legitimidade do interessado, se for cessionário: 

 Documento comprovativo da comunicação da cessão de exploração ao senhorio 

 Contrato de cessão de exploração 

Documento comprovativo da legitimidade do interessado, se for donatário: 

 Contrato de doação 

Documento comprovativo da legitimidade do interessado, se for procurador:  

 Fotocópia simples da procuração, se não indicou o código de acesso à procuração online. 



Documento comprovativo da legitimidade do interessado, se for pessoa coletiva de natureza associativa: 

 Fotocópia da ata da tomada de posse da direção 

 Fotocópia do comprovativo dos estatutos da associação 

 
 
5. MEIOS DE APRESENTAÇÃO  
 
 

MEIOS DE APRESENTAÇÃO  
 
Este formulário pode ser apresentado: 
 

 Através do endereço de correio eletrónico daurb@cm-vianadoalentejo.pt 
Neste caso, o formulário tem que ser assinado com o certificado digital do Cartão de Cidadão ou outro certificado válido, 
 

 No balcão de atendimento da Câmara Municipal 
 
 

6. MEIOS DE NOTIFICAÇÃO 
 

MEIOS DE NOTIFICAÇÃO 

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

E-mail  
 
7. ASSINATURA  

 

ASSINATURA  

Data  
 


