
 Fax Telefone961780635Telemóvel

info@athomeivs.comE-mail

Na qualidade de

Joana Daniela WirachmanNome

Quartos Moradia Estabelecimento de hospedagem ApartamentoX

18286Artigo Matricial

902Lado9ºAndarBloco DN.º porta

Rua Engenheiro Francisco BívarDesignação da via

Tipo de via

PortimãoLocalidade

 Lugar

FreguesiaConcelhoDistrito

PortimãoLocalidade postal

Código postal

Formulário apresentado através do portal ePortugal

Nº. do formulário:  Data: 0729666c-5465-4962-94a5-0090510a1670 24-11-2021 13:06

N.º de Páginas: 5

Declaração de submissão - da65cfa3-93e2-4b32-b578-1312fbbf4f67

Declaração de entrega eletrónica
CARACTERIZAÇÃO DO PEDIDO

Morada do alojamento

8500 -410

Faro Portimão Portimão

Rua

Modalidade do Alojamento

Modalidade

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

Sócio-gerente / gerente / administrador / diretor

IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES DE EXPLORAÇÃO
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36/15Número de título de autorização de utilização do edifício/fracção

Não SimX

Sea View at Rocha PrimeNome/insígnia

 Fax Telefone961780635Telemóvel

info@athomeivs.comE-mail

 Lado Andarloja 9N.º porta

Quinta das Oliveiras, Praceta Vasco Santana, Bloco 29Designação da via

Tipo de via

PortimãoLocalidade

 Lugar

FreguesiaConcelhoDistrito

PortimãoLocalidade postal

Código postal

Morada nacional

Usufrutuário Proprietário Outro Donatário Comodatário Cessionário ArrendatárioX

Código de consulta da certidão permanente do registo comercial

515128562Número de identificação de pessoa coletiva

Joana Wirachman Unipessoal LdaFirma ou denominação social

País

Pessoa coletivaXPessoa singular (empresário em nome individual) 

Número de titulares de exploração 1

Titular 1

Tipo

Portugal

8023 -5677 -1724

Na qualidade de

8500 -820

Faro Portimão Portimão

Rua

O e-mail indicado tem por fim a receção de comunicações no âmbito do exercício da atividade de prestação de serviços de

alojamento e estará visível no Portal do Turismo de Portugal I.P., na consulta disponibilizada no RNAL (Registo Nacional dos

Estabelecimentos de Alojamento Local).

CARATERIZAÇÃO DO ALOJAMENTO

Imóvel posterior a 1951?
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01-12-2021Data de abertura ao público

6Número de utentes

4Número de camas

2Número de quartos

Quartos Moradia Estabelecimento de hospedagem ApartamentoX

18286Número matricial do prédio onde se encontra instalado o estabelecimento de alojamento local

-8.539762Longitude37.119854Latitude

902Lado9ºAndarBloco DN.º porta

Rua Engenheiro Francisco BívarDesignação da via

Tipo de via

PortimãoLocalidade

 Lugar

FreguesiaConcelhoDistrito

PortimãoLocalidade postal

8500-410Código postal

Morada do alojamento

Faro Portimão Portimão

Rua

Coordenadas geográficas da localização do estabelecimento

Modalidade do alojamento

Modalidade

O mesmo proprietário ou titular de exploração não pode explorar mais de nove estabelecimentos de alojamento local na

modalidade de apartamentos por edifício se aquele número de alojamentos for superior a 75% do número de frações

existentes no edifício. Para o efeito deste cálculo consideram-se os estabelecimentos de alojamento local na modalidade de

apartamentos registados do cônjuge, descendentes e ascendentes do proprietário ou titular de exploração e, bem assim, os

registados em nome de pessoas coletivas distintas em que haja sócios comuns.

Capacidade
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Cópia do documento contendo a autorização para a prestação de serviços de alojamento (no caso de no contrato de

arrendamento ou outro não constar essa autorização).

Contrato Alojamento Local Assinado - Rocha Prime - Marília.pdf

Cópia simples do contrato de arrendamento ou outro que habilite o titular à exploração do estabelecimento

Titular 1

Seguro Responsabilidade Civil - Rocha Prime.pdf

Copia do comprovativo do seguro de responsabilidade civil

 Fax Telefone961780635Telemóvel

info@athomeivs.comEmail

 Lado Andar19Porta

Urb. Moinhos do Arade, Rua dos PadeirosDesignação da via

Tipo de via

PortimãoLocalidade

 Lugar

FreguesiaConcelhoDistrito

PortimãoLocalidade postal

Código postal

Morada

Joana Daniela WirachmanNome

Outro Titular DeclaranteX

Contacto em caso de emergência

8500 -454

Faro Portimão Portimão

Rua
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X Declaro que as informações prestadas neste formulário correspondem à verdade.

X Declaro a idoneidade do edifício ou fração autónoma para a prestação de serviços de alojamento e que o

mesmo respeita as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Seguro Responsabilidade Civil - Rocha Prime.pdf

Cópia do comprovativo do seguro de responsabilidade civil

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Assinatura do requerente

Este formulário foi submetido pelo utilizador através do portal ePortugal( ).https://eportugal.gov.pt/

Nas situações em que o serviço está sujeito ao pagamento de uma taxa à entidade competente, este documento só é válido quando
acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento.
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