
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIA0 AUTONOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidincia

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 1/2012

REGIME JURIDICO DA INSTALACAO, EXPLORACAO E FUNCIONAMENTO
DOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

Conforme consagra o Programa do X Govemo dos Acores, o desenvolvimento do setor
do turismo deve ser norteado pela oportunidade de se promover o emprego, o crescimento
convergente e o equilibrio das contas extemas, numa lOgica de respeito pela
sustentabilidade do setor.

Por isso, no ambito do reforco da sustentabilidade do setor do turismo e incremento da
sua importancia na estrutura econ6mica da Regido, o Govern° dos Acores tern promovido
o apoio a unidades hoteleiras que qualifiquem a oferta da ilha onde se encontram e que
valorizem a proposta do destino Acores.

Acresce a essa dinamica que as melhores praticas para uma administracão regional
autOnoma moderna e inclusiva impeiem novas exigencias e desafios, tanto aos
interventores Slices como a iniciativa privada da Regido, atravds da consequente
responsabilizacao do empresario pela concretizacko do investimento.

E neste enquadramento que o presente diploma visa regular e disciplinar a oferta de
alojamento turistico na Regido.

Trata-se de uma iniciativa inovadora no ordenamento juridico regional regulador do setor
do turismo, indo ao encontro das especificidades regionais, por forma a torna-lo mais
eficaz, na prossecucko das politicas de desenvolvimento do alojamento turistico no
arquipelago.

Entre as principais preocupacties deste diploma destacam-se as caracteristicas dos
empreendimentos de turismo no espaco rural e empreendimentos de turismo de natureza,
hem como, o nivel de intervencão da administracdo regional nos procedimentos relativos
as operacaes urbanisticas dos empreendimentos de turismo e a respetiva tutela para
determinar a classificacdo oficial dos empreendimentos turisticos e gerir o sistema de
gestko das capacidades maximas da oferta de alojamento turistico nos Acores.

Assim, a Assembleia Legislativa da Região AutOnoma dos Acores decreta, nos termos da
alinea a) do n.° I do artigo 227.° da Constituicão da Repilblica, do n.° I do artigo 37.° e da
alinea c) do n.° 2 do artigo 55.° do Estatuto Politico-Administrativo da Regiäo AutOnoma
dos Acores, o seguinte:

CAPITULO I

Disposicaes gerais

Artigo .°

Objeto

0 presente diploma estabelece o regime juridico da instalacko, exploracko e
funcionamento dos empreendimentos turisticos.
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Artigo 2.°

Definiceles

1- Para efeitos do presente diploma, considera-se:

a) «Servicos de alojamento turistico», a oferta ao ptiblico em geral da locacao, por
periodos inferiores a 30 dias, de urn imOvel ou fru* deste, adequadamente
mobilado e equipado para dormida;

b) (<Empreendimentos turisticos», os estabelecimentos que se destinam a prestar
servicos de alojamento turistico, mediante remuneracao, dispondo, para o seu
funcionamento, de urn adequado conjunto de estruturas, equipamentos e servicos
complementares, segundo as tipologias previstas no presente diploma;

c) «Alojamento local», a prestacao de servicos de alojamento turistico em quartos no
domicilio do locador, bem como ern moradias, apartamentos ou estabelecimentos
de hospedagem, corn autorizacao de utilizacao habitacional e sem os requisitos
indispensaveis a sua integracao numa das tipologias de empreendimento turistico;

d) «Estabelecimentos hoteleiros», os empreendimentos turisticos destinados a
proporcionar alojamento turistico e outros servicos acessOrios ou de apoio, corn ou
sem fomecimento de refeicOes e vocacionados para uma locacao didria;

e) «Aldeamentos turisticos», os empreendimentos turisticos constituidos por urn
conj unto de instalacOes funcionalmente interdependentes corn expressao
arquitetemica coerente, situadas ern espacos corn continuidade territorial, ainda que
atravessados por estradas ou caminhos municipais, linhas de agua e faixas de
terreno afetas a funcOes de protecao e conservacao de recursos naturais, destinados
a proporcionar alojamento turistico e servicos complementares de apoio a turistas;
«Apartamentos turisticos», os empreendimentos turisticos constituidos por urn
conjunto coerente de unidades de alojamento, mobiladas e equipadas, que se
destinem a proporcionar alojamento turistico e outros servicos complementares e
de apoio a turistas;

g) «Conjuntos turisticos», os empreendimentos turisticos constituidos por nacleos de
instalaceies funcionalmente interdependentes, situados ern espacos corn
continuidade territorial, ainda que atravessados por estradas ou caminhos
municipais, linhas de agua e faixas de terreno afetas a funceies de prate* e
conservacao de recursos naturais, destinados a proporcionar alojamento turistico e
servicos complementares de apoio a turistas, sujeitos a uma administracao comum
de servicos partilhados e de equipamentos de utilizacao comum, que integrem pelo
menos dois empreendimentos turisticos, sendo obrigatoriamente um deles urn
estabelecimento hoteleiro de cinco ou quatro estrelas, urn equipamento de
animacao autOnomo e urn estabelecimento de restauracão;

h) «Empreendimentos de turismo de habitacao», os estabelecimentos de natureza
familiar instalados em imOveis antigos particulares que, pelo seu valor
arquitetemico, histOrico ou artistic°, sejam representativos de uma determinada
epoca, nomeadamente palacios e solares, podendo localizar-se em espacos rurais
ou urbanos;

i) «Empreendimentos de turismo no espaco rural», os estabelecimentos que se
destinam a prestar, em espacos rurais, servicos de alojamento a turistas, dispondo
para o seu funcionamento de urn adequado conjunto de instalaceies, estmturas,
equipamentos e servicos complementares, tendo ern vista a oferta de urn produto
turistico completo e diversificado no espaco rural;

j) «Espaco rural», os espacos coin ligacAo tradicional e significativa A agricultura ou
ambiente e paisagem de carater vincadamente rural;
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k) «Parques de campismo e de caravanismo», os empreendimentos instalados em
terrenos devidamente delimitados e dotados de estruturas destinadas a permitir a
instalacao de tendas, reboques, caravanas ou autocaravanas e demais material e
equipamento necessarios a prética do campismo e do caravanismo;

1) «Empreendimentos turisticos em propriedade plural», sào aqueles que
compreendem lotes e/ou fracties autOnomas de um ou mais edificios;

m) «Normas de Execucâo do POTRAA», as Normas de Execucao do Plano de
Ordenamento Turistico da Regiko AutOnoma dos Acores (POTRAA), aprovadas
pelo Decreto Legislativo Regional n.° 38/2008/A, de 11 de agosto;

n) «Dotacdo de camas», o mimero maxim° de camas de empreendimentos turisticos,
que podem ser instaladas e exploradas em cada ilha dos Acores nos termos do
POTRAA;

o) «Bolsa de camas», o tinnier° de camas que pode ser adicionado a dotacao de
camas de cada ilha;

p) «Cativo*, de camas», ato administrativo do diretor regional competente em
mat6ria de turismo, pelo qual um determinado niunero de camas é afeto a urn
empreendimento turistico novo ou existente, com a consequente alteracdo da
respetiva dotacào e/ou bolsa de camas, conferindo ao promotor do projeto do
empreendimento um direito a sua utilizacao exclusivamente para a execucao do
projeto apreciado;

q) «Projeto do empreendimento», conjunto de pecas escritas e desenhadas
respeitantes a um empreendimento turistico, suscetiveis de ser admitidas e
apreciadas em qualquer dos tipos de procedimento de controlo previo;

r) «Controlo pr6vio», conjunto de procedimentos administrativos regulados no RJUE
e no presente diploma, com vista ao controlo prOvio de operacOes urbanisticas;

s) «RJUE», designacdo abreviada do Regime Juridico da Urbanizacao e Edificacao,
o qual compreende as normas do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 26/2010, de 30 de marco, alterado pela
Lei n.° 28/2010, de 2 de Setembro, seus regulamentos, na respectiva aplica* a
Região AutOnoma dos Acores.

2 - Nä° se consideram empreendimentos turisticos, para efeitos do presente diploma, as
instalacOes ou estabelecimentos que, embora destinados a proporcionar alojamento
turistico, sejam explorados sem intuito lucrativo ou para fins exclusivamente de
solidariedade social e cuja frequéncia seja restrita a grupos limitados.

Artigo 3.°
Reserva da exploracito de alojamento turistico

Os servicos de alojamento turistico 56 podem ser prestados em empreendimentos
turisticos e no alojamento local.

Artigo 40

Alojamento local

1 - Os estabelecimentos de alojamento local devem respeitar os requisitos minimos de
seguranca e higiene definidos por portaria do membro do Govern° Regional
responsavel pela area do turismo.
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2 - Apenas o alojamento local registado na direcao regional competente em matdria de
turismo pode ser comercializado para fins de alojamento turistico, diretamente por
quem o explore ou atraves de agéncias de viagens e turismo.

3 - Os meios de alojamento a que se refere este artigo devem identificar-se como
alojamento local, tido podendo, em caso algum, utilizar para o efeito expresseies como
"turismo", "turistico", "rural" e/ou "natureza", nem outras que sejam pr6prias de um
sistema de classificacao ou qualificacao oficiais ou corn estas facilmente
confundiveis.

CAPiTULO II

Empreendimentos turisticos

SECC AO I
Tipologias

Artigo 5.°

Tipologias de empreendimentos turisticos

1 - Os empreendimentos turisticos podem ser integrados num dos seguintes tipos:

a) Estabelecimentos hoteleiros;
b) Aldeamentos turisticos;
c) Apartamentos turisticos;
d) Conjuntos turisticos;
e) Empreendimentos de turismo de habitacao;
f) Empreendimentos de turismo no espaco rural;
g) Parques de campismo e de caravanismo.

2 - Os requisitos especificos da instalacdo, classificacao e funcionamento de cada tipo de
empreendimento turistico referido no flamer° anterior sko definidos por portaria do
membro do Governo Regional responsavel pela area do turismo.

SECCAO II
Requisitos comuns

Artigo 6.°

Requisitos de localizacio

1 E interdita a instalacao de empreendimentos turisticos na proximidade de estruturas
urbanas degradadas ou de indastrias, atividades ou locais perigosos, para as pessoas
ou bens, insalubres, poluentes, ruidosos ou incOmodos, bem como em locais onde se
preveja a instalacao de tais atividades ou estruturas, em instrumento de gestao
territorial em vigor, ou onde nao existam ou nao estejam previstas vias de acesso
adequadas.
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2 - Sempre que o tipo e dimensao do empreendimento o justifiquem, deve estar garantida
a proximidade suficiente de servieos hospitalares ou de assistancia medics_

Artigo 7.°

Unidades de alojamento

1 - Onidade de alojamento é o espaeo delimitado destinado ao uso exclusivo e privativo
do utente do empreendimento turistico.

2 - As unidades de alojamento podem ser quartos, suites, apartamentos ou moradias,
consoante o tipo de empreendimento turistico.

3 - Em todas as unidades de alojamento, os quartos tam uma ocupacao maxima de quatro
pessoas, considerando urn maxima de tras camas fixas.

4 - Todos os empreendimentos turisticos, corn excecao dos previstos nas alineas e) e f) do
n.° 1 do artigo 5.°, devem dispor de instalacOes, equipamentos e, pelo menos, de uma
unidade de alojamento, que permitam a sua utilizacao por utentes corn mobilidade
condicionada.

Artigo 8.°

Capacidade

1 - A capacidade dos empreendimentos turisticos é determinada pelo namero maxim° de
camas fixas e convertiveis instaladas nas unidades de alojamento.

2 - Nas unidades de alojamento podem set instaladas camas convertiveis ou
suplementares amoviveis, nos termos a fixar na portaria mencionada no n.° 2 do artigo
5•0•

3 - A capacidade dos parques de campismo e de caravanismo é determinada pela area ail
destinada a cada utilizador, de acordo corn o estabelecido na portaria prevista no n.° 2
do artigo 5.0.

Artigo 9.°

Equipamentos de uso comum

Os requisitos dos equipamentos de uso comum que integram os empreendimentos
turisticos, corn excecao dos requisitos de seguranca, sao definidos por portaria do
membro do Govern° Regional responsavel pela area do turismo.

Artigo 10.0

Estabelecimentos comerciais ou de prestacio de sereicos

Nos empreendimentos turisticos podem instalar-se estabelecimentos comerciais ou de
prestacao de servicos desde que o seu nUmero e localizacao nao afetem a funcao e a
utilizacao das areas de uso comum.
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SECCAO III
Requisitos especificos

Artigo 11.0

Grupos de estabelecimento hoteleiro

Os estabelecimentos hoteleiros podem ser classificados nos seguintes grupos:

a) Hotels;
b) Pousadas, quando instalados em imOveis classificados como monumentos

nacionais ou regionals, ou de interesse pnblico regional ou municipal, ou em
edificios que, pela sua antiguidade, valor arquitetOnico e histOrico, sejam
representativos de uma determinada dpoca.

Artigo 12.°

Condicfies de instalacâo

1 - Os estabelecimentos hoteleiros devem dispor, no minimo, de 10 unidades de
alojamento.

2 - Os estabelecimentos hoteleiros podem ocupar uma parte independente de um edificio,
constituida por pisos completos e contiguos, ou a totalidade de urn ou mais edificios
inseridos num conjunto de espacos contiguos, apresentando expressào arquitetOnica e
caracteristicas funcionais coerentes.

3 - Num mesmo edificio podem ser instalados estabelecimentos hoteleiros de diferentes
categorias.

Artigo 13.°

Requisitos dos aldeamentos turisticos

1 - Os edificios que integrem os aldeamentos turisticos nao podem exceder trés pisos,
incluindo o res-do-chao, sem prejuizo do disposto em instrumentos de gestao
territorial aplicdveis ou alvaras de loteamento validos e eficazes nos termos da lei,
quando estes estipularem nfimero inferior de pisos.

2 - Os aldeamentos turisticos devem dispor, no minimo, de 7 unidades de alojamento e,
para alem dos requisitos gerais de instalacao, das infraestruturas e equipamentos a
regulamentar na portaria mencionada no n° 2 do artigo 5.0•

Artigo 14.°

Requisitos dos apartamentos turisticos

1 - Os apartamentos turisticos podem ocupar parte de um edificio, constituida por pisos
completos e contiguos, e/ou a totalidade de um ou mais edificios inseridos num espaco
identificavel, apresentando expressão arquitetOnica e caracteristicas funcionais
coerentes.

2 - Os apartamentos turisticos devem dispor, no minimo, de 6 unidades de alojamento,
salvo no caso de aproveitamento de construceies existentes, situadas em Miele° urbano
e cujo valor arquitetOnico seja reconhecido pela dire* regional competente ern
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mathria de cultura, em que pode ser autorizado urn nftmero inferior de unidades de
alojamento, somente para empreendimentos de quatro ou mais estrelas, mediante
despacho do diretor regional competente em matória de turismo.

Artigo 15.°

Componentes dos conjuntos turisticos

1 - Consideram-se equipamentos de animacao autOnomos dos conjuntos turisticos,
nomeadamente:

a) Campos de golfe;
b) Marinas, portos e docas de recreio;
c) InstalacOes de spa, balneoterapia e talassoterapia e outras semelhantes;
d) HipOdromos e centros equestres;
e) Casinos;
t) Parques tematicos;
g) Centros e escolas de mergulho.

2 - Urn estabelecimento de restauracão pode ser pane integrante de um dos
empreendimentos turisticos que integram o conjunto turistico.

3 - Sem prejuizo do disposto no n.° 6 e no artigo 10.°, nos conjuntos turisticos 56 podem
instalar-se empreendimentos turisticos.

4 - Podem ser instalados num conjunto turistico empreendimentos turisticos de diferentes
categorias.

5 - Quando instalados ern conjuntos turisticos, os aldeamentos turisticos consideram-se
sempre situados em espacos corn continuidade territorial.

6 - Podem instalar-se, ern conjuntos turisticos, edificios autOnomos, de carther
unifamiliar, desde que:

a) A exploracdo turistica dessas unidades de alojamento seja assegurada pela entidade
exploradora de um dos empreendimentos turisticos do conjunto turistico;

b) Sejam cumpridos os requisitos de instalacdo e de servico obrigat6rios exigidos para
as unidades de alojamento dos aldeamentos turisticos com a categoria de quatro
estrelas.

Artigo 16.°

Unidades de alojamento dos empreendimentos de turismo de habitacio

Nos empreendimentos de turismo de habitacdo, o ntimero mdximo de unidades de
alojamento destinadas a hOspedes é de 15.

Artigo 17.0

Empreendimentos de turismo no espaco rural

1 - Os empreendimentos de turismo no espaco rural podem ser classificados nos seguintes
grupos:

a) Casas de campo;
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b) Agroturismo;
c) Hotels rurais;
d) Alojamento rural.

2 - Os empreendimentos de turismo no espaco rural previstos no nemero anterior, exceto
a sua alinea d), devem integrar-se nos locais onde se situam de modo a preserver,
recuperar e valorizar o patrimOnio arquitetOnico, histOrico, natural e paisagistico das
respetivas regiOes, atraves da recuperacdo de construcOes tradicionais existentes, da
sua reconstrucão, reabilitacdo ou da sua ampliacão, devendo ser assegurada a sua
integracdo na envolvente.

3 - SO° casas de campo os imOveis situados em aglomerados rurais ou espacos rurais e
que se integrem, pela sua trace, materiais de construcao e demais caracteristicas, na
arquitetura tipica local.

4 - Quando cinco ou mais cases de campo se situem num aglomerado rural, numa relacdo
de proximidade, e sejam exploradas duma forma integrada, por uma Unica entidade,
sào consideradas como «turismo de aldeia».

5 - SO° empreendimentos de agroturismo os imOveis situados em exploracOes agricolas
que permitam aos hOspedes o acompanhamento e conhecimento da atividade agricola,
ou a participacdo nos trabalhos ai desenvolvidos, de acordo corn as regras
estabelecidas pelo seu responsevel.

6 - SAC hoteis rurais os estabelecimentos hoteleiros situados ern espacos ou aglomerados
rurais que, pela sua traca arquitetOnica e materiais de construcdo, respeitem as
caracteristicas dominantes da localidade onde este° implantados.

7 - Nos empreendimentos previstos nas alineas a) e b) do n.° 1, o rifimero maxim de
unidades de alojamento destinadas a hOspedes é de 15.

8 - Nos hoteis rurais, admite-se a construflo de edificios complementares, nos termos a
fixer por portaria do membro do Govern° Regional responsavel pela area do turismo.

9 - Quando urn empreendimento nab se mostre enquadravel ern qualquer dos tipos de
empreendimentos turisticos previstos no n.° 1 do artigo S.°, pode a direno regional
competente em materia de turismo propor ao membro do Governo Regional
response:Niel pela area do turismo a classificacdo de tal empreendimento como
alojamento rural, quando se demonstre a sua adequada integracào na paisagem rural, a
qualidade das instalacOes, bem como o cumprimento de outros indicadores a
estabelecer ern portaria daquele membro do Govern° Regional.

Artigo 18.°

Zona de proteflo

1 - Os empreendimentos de turismo no espaco rural e os empreendimentos de turismo de
habitacdo, quando localizados ou a implanter fora de zonas urbanas ou urbanizaveis,
beneficiam duma zona de protecdo definida por urn raio de 100 metros, contado dos
limites externos de qualquer edificio afeto a alojamento de h6spedes.

2 - Na zona de protecao sdo interditas as atividades que possam afetar a tranquilidade e
bem-estar dos h6spedes.
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Artigo 19.°
Parques de campismo e de caravanismo

I - Os parques de campismo e de caravanismo podem ser mlblicos ou privativos,
consoante se destinem ao ptiblico em geral ou apenas aos associados ou beneficial:los
das respetivas entidades proprietarias ou exploradoras.

2 - Os parques de campismo e de caravanismo podem destinar-se exclusivamente
instalacâo de um tipo especifico de equipamento, adotando a correspondente
designaeão.

3 - Nos parques de campismo e de caravanismo podem existir instala0es de carater
complementar destinadas a alojamento desde que nä.° ultrapassem 25% da area total
do parque destinada aos campistas, nos termos a regulamentar na portaria prevista no
n.° 2 do artigo

CAPITULO HI

Turismo de natureza

Artigo 20.°

Turismo de natureza

Os empreendimentos turisticos situados em areas classificadas ou outras corn valores
naturais, dispondo de urn conjunto de instalaceies, estruturas, equipamentos e servieos
complementares relacionados corn a animacdo ambiental, a visitacko de areas naturais, o
desporto de natureza e a interpretacko ambiental, podem obter a qualificaeão oficial de
«turismo de natureza», mediante despacho do membro do governo regional competente
ern materia de turismo, com observancia dos criterios definidos por portaria conjunta dos
membros do Govern° Regional competentes em materia de turismo e de ambiente.

CAPITULO IV

Operacees urbanisticas respeitantes a empreendimentos turisticos

SECCAO I
Competéncias administrativas

Artigo 21.°

Competencias da Administracão Regional

1 - Incumbe a direcko regional competente em materia de turismo a aplicacao das normas
do presente diploma, relativamente aos empreendimentos turisticos referidos no n.° 1
do artigo S.°, bem como:
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a) Intervir, nos termos da lei, na elaboracao de instrumentos de gestao territorial;
b) Emitir parecer sobre as operaceies de loteamento que envolvam empreendimentos

turisticos, limitado a area destes, exceto quando tais operacOes se localizem em
zona abrangida por piano de pormenor em que tenha tido intervencao;

c) Aplicar o disposto no Capitulo XI a cada pedido ou projeto que the seja submetido,
desde que relacionado com empreendimentos turisticos;

d) Fixar a capacidade maxima, atribuir a classificacao e aprovar o nome dos
empreendimentos turisticos.

2 - Ao parecer referido na alinea b) do I-termer° anterior aplica-se o disposto no artigo
27Y, corn as necessdrias adaptaceies.

Artigo 22.°

Competéncias dos Orgãos municipais

I - Ern mathia de operacCies urbanisticas relativas a empreendimentos turisticos, os
Orgkos municipais exercem as competthcias atribuidas pelo RJUE, com as
especificidades constantes do presente diploma.

2 - Compete ainda a camara municipal exercer as seguintes competOncias especialmente
previstas no presente diploma:

a) Fixar a capacidade maxima e atribuir a classificacao dos empreendimentos de
turismo de habitacdo;

b) Fixar a capacidade maxima e atribuir a classificacao dos empreendimentos de
turismo no espaco rural, com excecao dos hoteis rurais;

c) Fixar a capacidade maxima e atribuir a classificacao dos parques de campismo e
de caravanismo.

SECO° II
Disposirdes gerais

Artigo 23.°

Regime ardicivel

1 - Os procedimentos respeitantes a operacties urbanisticas relacionadas com
empreendimentos turisticos, sao regulados pelo RJUE, sem prejuizo das
especificidades constantes do presente diploma e respetiva regulamentacao.

2 - 0 pedido de licenciamento e a apresentacao da comunicacao prévia de operacOes
urbanisticas relativas a instalacao dos empreendimentos turisticos deve ser instruido
nos termos do RJUE, e ainda com os elementos constantes de portaria do membro do
Govemo Regional responsavel pela area do turismo, devendo o interessado indicar no
pedido o tipo de empreendimento, bem como o nome e a classificacao pretendidos.

3 - Os projetos de arquitetura relativos a empreendimentos turisticos devem ser subscritos
por arquiteto ou por arquiteto em colaboracao corn engenheiro civil, sendo aplicavel o
disposto no artigo 10. 0 do RJUE, corn as necessdrias adaptacees.
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4 - Nos casos em que decorra em simultáneo a avaliacao ambiental de instrumento de
gestao territorial e a avaliacao de impacte ambiental de projetos de empreendimentos
turisticos enquadrados de forma detalhada naquele instrumento, pode realizar-se uma
Unica consulta pliblica, sem prejuizo do exercicio das competencias prOprias das
entidades intervenientes.

Artigo 24.°

Estabelecimentos comerciais e de restauravio e bebidas

1 - As disposicOes do presente diploma sobre operacOes urbanisticas relativas a
empreendimentos turisticos sao aplicaveis aos estabelecimentos comerciais e de
restauracao ou de bebidas que deles sejam partes integrantes.

2 - 0 disposto no minter° anterior nao dispensa o cumprimento dos requisitos especificos
relativos a instalacOes e funcionamento previstos nas respetivas regulamentacOes.

3 - Em caso de abertura faseada dos empreendimentos, sac) emitidos titulos de abertura
para cada parte autonomizavel dos mesmos, nomeadamente estabelecimentos de
restauracao ou de bebidas, os quais sac) automaticamente substituidos pelo alvard de
autorizacao de utilizacao para fins turisticos ou pela comunicacao de abertura dos
empreendimentos turisticos, logo que estes documentos sejam emitidos.

Artigo 25.°

Comunicacks obrigaterias

1 - Os municipios devem comunicar a direcao regional competente em materia de
turismo, no prazo de 5 dias:

a) A admissao liminar de pedidos ou comunicacOes dos promotores dos projetos, de
algum modo suscetiveis de afetar os atos referidos nos artigos 61.°, 62.° e 64.°;

b) A prolacao de atos constitutivos de direitos ou geradores de expectativas juridicas,
no quadro do controlo previo de projetos de empreendimentos;

c) A rejeicao ou indeferimento de pretensOes dos promotores dos projetos;
d) A revogacao, anulacao ou caducidade dos atos mencionados na alinea b), por
causas diversas da caducidade do ato de cativacao de camas.

2 - A dire*, regional competente em materia de turismo deve comunicar aos municipios
respetivos a revogacao, anulacao e caducidade dos atos de cativacao de camas.

SECCÃO III
Instalaflo de empreendimentos turisticos mediante a realizacio

de operacties urbanIsticas

Artigo 26.°

Pedido de informacao previa

1 - Qualquer interessado pode requerer a camara municipal informacao previa sobre a
possibilidade de realizar operacees urbanisticas relativas a empreendimento turistico e
quais os respetivos condicionantes urbanisticos.
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2 - 0 pedido de informacao prêvia relativo a possibilidade de instalacao de urn conjunto
turistico abrange a totalidade dos empreendimentos, estabelecimentos e equipamentos
que o integram.

Artigo 27.°

Consulta da direegto regional competente em materia de turismo

1 - Os pedidos de informacao previa, bem como os projetos de arquitetura, de loteamento,
de obras de urbanizacao e de trabalhos de remodelacao de terrenos, sao submetidos a
consulta obrigat6ria da direcao regional competente em matêria de turismo, sempre
que estejam em causa operacOes urbanisticas relacionadas corn empreendimentos
turisticos.

2 - A camara municipal competente deve promover a consulta, no prazo de 5 dias,
contado da rececao dos pedidos ou projetos mencionados no nUmero anterior.

3 - 0 parecer da dire* regional competente em materia de turismo incide sobre:

a) A adequacao da obra ou do empreendimento turistico projetados ao fim pretendido;
b) 0 cumprimento das normas do presente diploma e seus regulamentos e do piano

sectorial do ordenamento turistico regional;
c) A localizacao do empreendimento turistico, exceto quando a mesma esteja prevista

em piano de urbanizacao, piano de pormenor ou licenca de loteamento ern vigor.

4 - Ern simultaneo corn a emissao do seu parecer, sobre o pedido de informacao prOvia e
sobre o projeto de arquitetura, a dire* regional competente em matOria de turismo
determina a correspondente cativacao de camas e, no segundo caso, tambem aprova o
nome e classificacao provisOria dos empreendimentos e fixa a respetiva capacidade
maxima.

5 - Sem prejuizo do disposto no artigo 62.°, a dire* regional competente ern math-la de
turismo deve comunicar o seu parecer a camara municipal e ao interessado, no prazo
de 30 dias, sem o que sera o mesmo considerado desfavoravel.

6 - 0 parecer da direcao regional competente em mataria de turismo é vinculativo,
quando desfavoravel, e, quando incida sobre projeto de arquitetura, deve observar-se o
seguinte:

a) 0 parecer deve estar suficientemente fundamentado;
b) Nos 10 dias Uteis seguintes a rececao do parecer, o interessado tern a faculdade de

se pronunciar sobre o mesmo, por escnto, presumindo-se, se nada disser, que
aceita o parecer, facto que a direcao regional competente em matOria de turismo
deve comunicar de imediato a tam municipal competente, que arquivara o
respetivo processo;

c) No prazo de 10 dias, apOs a rececao da prontincia do interessado, a direcao regional
competente ern matéria de turismo analisa as razOes invocadas e decide
definitivamente, informando a camara municipal;

d) Se, no mesmo prazo, o interessado comunicar que aceita o parecer e que, em
conformidade, ird reformular o seu pedido ou projeto, dispord para o efeito dum
prazo adicional de 60 dias, que a camara municipal competente pode prorrogar por
mais 30 dias, havendo motivos ponderosos que o justifiquem;

e) No prazo de cinco dias, a direcao regional competente em matória de turismo
informa a tam municipal do facto mencionado na alinea anterior;

f) Esgotado o prazo estabelecido na alinea d), sem que o interessado tenha
reformulado o seu pedido ou projeto, junto da camara municipal competente,

12



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIA- 0 AUTONOMA DOS ACMES

Gabinete da Presidencia

considera-se que desistiu da pretensao e procede-se ao arquivamento do respetivo
processo.

7- Suspendem-se os prazos previstos nos artigos 16.°, n.° 1, 20.°, n.° 3, 23.°, n.° 1, e 36.°,
n.° 2, do RJUE, durante a audiéncia previa e enquanto decorra o prazo previsto na
alinea d) do namero anterior.

Artigo 28°

Operaclies urbanisticas relativas a conjuntos turisticos

Sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 26.°, a entidade promotora do
empreendimento pode optar por submeter conjuntamente a licenciamento ou
comunicacao previa as operaceies urbanisticas referentes a totalidade dos componentes de
urn conjunto turistico, ou, alternativamente, submeter tais operacdes a licenciamento ou
comunicano previa separadamente, relativamente a cada um dos componentes ou a
distintas fases de execucao.

Artigo 29.°

Obras isentas de controlo municipal

Dependem de previa autorizacdo da direcdo regional competente ern materia de turismo,
as obras realizadas nos empreendimentos turisticos referidos no n.° 1 do artigo 5.° que,
nos termos do RTUE, estejam isentas de licenca e nao se encontrem sujeitas ao regime da
comunicacao previa, desde que, tenham por efeito a alteracao da classificacao ou da
capacidade maxima do empreendimento.

SECO() IV
Autorizacao ou comunicacäo de utilizacäo para fins turisticos

Artigo 30.°

Autorizacio de utilizacão para fins turisticos e emissfio de alvara

1 - 0 interessado requer a concessão da autorizacdo de utilizacdo para fins turisticos, nos
termos do artigo 62.° e seguintes do RJUE, corn as especificidades previstas no
presente diploma.

2 - Sem prejuizo do disposto no namero seguinte, o pedido de concessdo da autorizacao
de utilizacdo para fins turisticos deve ser instruido corn:

a) Termo de responsabilidade subscrito pelos autores do projeto de arquitetura das
obras e pelo diretor de fiscalizacao de obra, no qual atestam que o
empreendimento respeita o projeto aprovado e, sendo caso disso, que as alteracties
introduzidas no projeto se limitam as alteracOes isentas de licenca nos termos da
alinea b) do n.° 1 do artigo 6.° do RJUE, juntando a memOria descritiva respetiva;

b) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de seguranca contra
inc8ndios assegurando que a obra foi executada de acordo com o projeto aprovado
e, se for caso disso, que as alteraceies efetuadas estao em conformidade corn as
normas legais e regulamentares aplicaveis ern materia de seguranca contra riscos
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de incendio, ou, em altemativa, comprovativo da inspecao realizada por entidades
acreditadas nesta materia;

c) Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projetos de especialidades
relativos a instalacóes elêtricas, actisticas, energaticas e acessibilidades ou, em
altemativa, comprovativo das inspeceies realizadas por entidades acreditadas
nestas matêrias, atestando a conformidade das instalacOes existentes.

3 Quando tido tenham sido realizadas obras sujeitas a controlo previo municipal, o
pedido sO teth que ser instruido com urn levantamento do existente e corn um projeto
de seguranca contra incendios.

4 - 0 prazo para deliberacao sobre a concessao de autorizacao de utilizacao para fins
turisticos e emissao do respetivo alvard, cujo modelo é aprovado por portaria do
membro do Govern° Regional competente em matória de turismo, é de 20 dias a
contar da data de apresentacao do requerimento, salvo quando haja lugar a vistoria
referida no ntimero seguinte.

5 - 0 presidente da camara deve determinar a realizacao de vistoria, nos casos previstos
no n.° 3, no artigo 64.°, n.° 2, do RJUE e tambem a pedido da dire* regional
competente em materia de turismo, da qual deve ser lavrado auto, a comunicar ao
interessado, no prazo de cinco dias.

6 - No caso previsto no n.° 3 e sem prejuizo do disposto no artigo 62.°, a direcao regional
competente em materia de turismo pode opor-se a emissao da autorizacao de
utilizacao para fins turisticos, nos 20 dias seguintes a convocatOria e coin fundamento
em algum dos motivos enunciados no n.° 3 do artigo 27.°.

7 - Concedida a autorizacao de utilizacao para fins turisticos, a emissao do respetivo
alvath depende apenas do pagamento previo, pelo requerente, da respetiva taxa.

8 - Os conjuntos turisticos dispOem de um fink° alvard de autorizacao de utilizacao para
fins turisticos, quando se tenha optado por submeter conjuntamente a licenciamento
ou comunicacao previa as operacties urbanisticas referentes a totalidade dos
componentes de urn conjunto turistico.

9 - Em caso de opcao contreria a prevista no nitmero anterior, cada empreendimento
turistico, estabelecimento e equipamento integrado ern conjunto turistico deve dispor
de alvard de autorizacao de utilizacao prOprio, de natureza turistica ou para outro fim,
sem prejuizo dos interessados deverem promover a emissao do alvard de autorizacao
de utilizacao do conjunto turistico, logo que todos os respetivos componentes estejam
concluidos.

10-A instalacao dos empreendimentos turisticos pode ser autorizada por fases, aplicando-
se a cada uma delas o disposto na presente seccao.

11 -Sao definidos por portaria do membro do Govemo Regional competente em matêria
de turismo os termos da atuacao da comissao prevista no artigo 65.° do RJUE.

Artigo 31.°

Comunicacão de abertura

1 - Deconiclos os prazos dos artigos 65.° ou 76.°, n.° 4, do RJUE, sem que a camara
municipal competente tenha proferido decisao, o interessado pode comunicar Aguele
Orgao a sua decisao de abrir ao pUblico, corn conhecimento h direcao regional
competente em materia de turismo, entregando os seguintes elementos:
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a) Termos de responsabilidade a que se referem as alineas a) a c) do n.° 2 do artigo
anterior, caso ainda nao tenham sido entregues corn o pedido al referido;

b) Termo de responsabilidade subscrito pelo promotor da edificacao assegurando a
idoneidade e corretas acessibilidades do edificio on sua fracao autenoma para os
fins a que se destina e que o mesmo respeita as normas legais e regulamentares
aplicaveis tendo em conta o uso e classificacao previstos;

c) Auto de vistoria de teor favorivel a abertura do estabelecimento elaborado pelas
entidades que tenham realizado a vistoria prevista nos artigos 64.° e 65.° do RJUE,
quando esta tenha ocorrido;

d) No caso de a vistoria ter imposto condicionantes, termo de responsabilidade
assinado pelo responsavel da direcao tecnica da obra assegurando que as mesmas
foram respeitadas.

2 - Quando tido tenham sido realizadas obras sujeitas a controlo previo municipal, a
comunicacao a tan municipal so terd que ser instruida corn um termo de
responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de seguranca contra inandios.

3 - No prazo de 30 dias a contar da rececao das comunicacôes previstas nos nAmeros
anteriores, deve o presidente da camara municipal proceder a emissao do alvara de
autorizacao de utilizacao para fins turisticos, o qual deve ser notificado ao requerente
no prazo de oito dias.

4 - Decorrido o prazo referido no namero anterior, o interessado na obtencao de alvard de
utilizacao para fins turisticos pode recorrer ao mecanismo da intimacao judicial para a
prdtica de ato legalmente devido, previsto no artigo 112.° do RJUE.

5 - Caso se venha a verificar grave ou significativa desconformidade do empreendimento
em funcionamento corn o projeto aprovado, o presidente da camara determina a
execucao das medidas de tutela da legalidade urbanistica que sejam adequadas, sem
prejuizo das demais sancees aplithveis, e os subscritores dos termos de
responsabilidade a que se referem as alineas a) a d) do n.° 1 respondem solidariamente
com a entidade exploradora do empreendimento, pelos danos causados por forca da
desconformidade em causa.

Artigo 32.°

Tituto de abertura

Constituem titulo valid° de abertura dos empreendimentos qualquer urn dos seguintes
documentos:

a) Alvara de autorizacao de utilizacao para fins turisticos do empreendimento;
b) Comprovativo da comunicacao de abertura prevista no artigo anterior;
c) Requerimento de intimacào judicial para a pratica de ato legalmente devido, nos

termos do artigo 112.° do RJUE.

Artigo 33.0

Caducidade da autorizacito de utilizacão para fins turisticos

I - A autorizacao de utilizacao para fins turisticos caduca:

a) Se o empreendimento não iniciar o seu fitncionamento no prazo de urn ano a contar
da data da emissao do alvard de autorizacao de utilizacao para fins turisticos on do
termo do prazo para a sua emissao;
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b) Se o empreendimento se mantiver encerrado por periodo superior a urn ano, salvo
por motivo de obras;

c) Quando seja dada ao empreendimento uma utilizacao diferente da prevista no
respetivo alvara;

d) Quando, por qualquer motivo, o empreendimento não puder ser classificado ou
manter a classificacao de empreendimento turistico.

2 - Caducada a autorizacao de utilizacdo para fins turisticos, o respetivo alvard é cassado
e apreendido pela tam municipal, a pedido da direcao regional competente em
matória de turismo.

3 - A caducidade da autorizaclo determina o encerramento do empreendimento, apOs
notificacao da respetiva entidade exploradora.

4 - Sem prejuizo do disposto nos nameros anteriores podem ser adotadas as medidas de
tutela de legalidade urbanistica que se mostrem fundadamente adequadas, nos termos
do RJUE.

CAPiTULO V

Classificacäo

Artigo 34.°

Nocio e natureza

A classificacao destina-se a atribuir, confirmar ou alterar a tipologia e a categoria dos
empreendimentos turisticos.

Artigo 35°
Categorias

1 - Os empreendimentos turisticos referidos nas alineas a) a c) e g) do n.° 1 do artigo 5.°
classificam-se em categorias, representadas por estrelas (uma a cinco), atendendo
qualidade do servico e das instalacfies, de acordo com os requisitos a definir por
portaria do membro do Govern° Regional responsavel pela area do turismo.

2 - Tais requisitos devem incidir, nomeadamente, sobre:

a) Caracteristicas das instalacaes e equipamentos;
b) Servico de rececao e portaria;
c) Servico de limpeza e lavandaria;
d) Servico de alimentacko e bebidas;
e) Servicos complementares.

3 - A portaria a que se refere o n.° 1 distingue entre os requisitos minimos e os requisitos
opcionais, cujo somatOrio permite alcancar a pontuacao necessdria para a obtencao de
determinada categoria.
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Artigo 36.°

Classilicacio dos empreendimentos turisticos

1 - A direcao regional competente em materia de turismo determina a realizacão de uma
auditoria de classificacab do empreendimento turistico, no prazo de dois meses a
contar da data da emissao do alvard de autorizacao de utilizacao para fins turisticos ou
da abertura do empreendimento, nos termos dos n.'s 1 e 2 do artigo 31. 0 ou da alinea
c) do artigo 31°.

2 - ApOs a realizacdo da auditoria, o diretor regional competente em materia de turismo
fixa a classificacao do empreendimento turistico e atribui a correspondente placa
identificativa.

3 - A classificaflo prevista no namero anterior é suscetivel de recurs°, fundamentado,
para o membro do Governo Regional responsavel pela area do turismo, no prazo de 10
dias a contar da respetiva comunicaclo.

4 - A revisào das classificaciies realiza-se sempre que se verifique a alteracdo dos
respetivos pressupostos, oficiosamente ou a pedido dos interessados.

5 - Em todos os empreendimentos turisticos é obrigat6ria a afixacào, no exterior e junto a
entrada principal, da placa identificativa da respetiva classificacao, cujo modelo
aprovado pela portaria referida no artigo anterior.

Artigo 37.0

Taxa

Pela realizacdo de auditorias de classificaeão determinadas pela direcao regional
competente em malaria de turismo, é devida uma taxa, nos termos a fixar por portaria
conjunta dos membros do Govemo Regional responsaveis pelas areas das financas e do
turismo, destinada a suportar as despesas inerentes.

Artigo 38.°

Dispensa de requisitos

1 - 0 cumprimento de algum, ou alguns, dos requisitos exigidos para a atribuicalo da
classificacào pode ser dispensado pela dire*, regional competente em materia de
turismo, quando o interessado demonstre que a sua observancia é suscetivel de afetar
as caracteristicas arquitetOnicas ou estruturais dos edificios que estejam classificados a
nivel nacional, regional ou local ou que possuam valor histOrico, arquitetOnico,
artistic° ou cultural.

2 - A dispensa de requisitos pode também ser concedida a projetos reconhecidamente
inovadores e valorizantes da °feria turistica.

3 - No caso dos conjuntos turisticos podem ser dispensados alguns dos requisitos exigidos
para as instalacees e equipamentos quando o conjunto turistico integrar um ou mais
empreendimentos que disponham de tais instalacOes e equipamentos e desde que os
mesmos possam servir ou ser utilizados pelos utentes de todos os empreendimentos
integrados no conjunto.
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CAPITULO VI

Registo Regional de Empreendimentos Turisticos

Artigo 39.°

Registo Regional de Empreendimentos Turisticos

1 - A direno regional competente em materia de turismo disponibiliza no seu sitio na
Internet o Registo Regional dos Empreendimentos Turisticos (RRET), constituido
pela relacao atualizada dos empreendimentos turisticos da Regiào, corn titulo de
abertura valido, da qual consta o nome, classificacao, capacidade, localizacào e
periodo de funcionamento, bem como a identificacao da respetiva entidade
exploradora.

2 - Quaisquer factos que constituam alterano aos elementos constantes do registo devem
ser comunicados pela entidade exploradora a direcab regional competente em materia
de turismo, no prazo de 10 dias sobre a sua verificacdo.

3 - A caducidade da autorizacào de utilizacão para fins turisticos, nos termos do artigo
33.°, determina o cancelamento da inscricão do empreendimento turistico no RRET.

CAPITULO VII

Exploracäo e funcionamento

Artigo 40.°

Nomes

1 - Os nomes dos empreendimentos turisticos não podem sugerir uma tipologia,
classificacão ou caracteristicas que n'ao possuam.

2 - E interdita, na comercializacdo de qualquer forma de alojamento, a utilizacdo de
denomina0es comerciais, simples ou compostas, que sejam de algum modo
suscetiveis de confusão corn os tipos, grupos, classificacdo ou qualificacão de
empreendimentos turisticos previstos no n.° 1 do artigo

3 - Os empreendimentos turisticos que disponham das infraestruturas e equipamentos
prOprios dos conjuntos turisticos podem, para fins comerciais, usar conjuntamente
corn o nome a expressào resort.

Artigo 41.°

Exploracäo dos empreendimentos turisticos

1 - Cada empreendimento turistico deve ter uma Unica entidade responsdvel pelo seu
integral funcionamento e nivel de servicos e pelo cumprimento das disposiciSes legais
e regulamentares aplicaveis.

2 -A entidade responsével e designada pelo titular do respetivo alvard de autorizaCdo de
utilizacdo para fins turisticos.
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3 - Nos conjuntos turisticos, cada empreendimento turistico que o integre deve cumprir o
disposto no n° 1 e o funcionamento das instalacOes e dos equipamentos e servicos de
utilizacao comum obrigat6rios, nos termos da classificacao atribuida e do titulo
constitutivo, sao da responsabilidade da entidade administradora do conjunto turistico.

4 - As entidades exploradoras de estabelecimentos comerciais e de restauracao ou de
bebidas, corn titulo de abertura autOnomo mas partilhando o mesmo edificio corn
empreendimento turistico, respondem diretamente pelo cumprimento das disposicées
legais e regulamentares.

Artigo 42.°

Exploracio turistica das unidades de alojamento

1 - Sem prejuizo do disposto no artigo 46.°, as unidades de alojamento estao ern
permanente regime de exploracao turistica, devendo a entidade exploradora assumir a
exploracao continuada da totalidade das mesmas, ainda que ocupadas pelos respetivos
proprietarios.

2 - A entidade exploradora deve assegurar que as unidades de alojamento permanecem a
todo o tempo mobiladas e equipadas, em plenas condicaes de serem locadas para
alojamento a turistas, e que nelas sac) prestados os servicos obrigat6rios inerentes a
categoria atribuida ao empreendimento turistico.

3 - Quando a propriedade e a exploracao turistica nao pertencam a mesma entidade ou
quando o empreendimento se encontre em regime de propriedade plural, a entidade
exploradora deve obter de todos os proprietarios urn titulo juridico que a habilite
exploracao da totalidade das unidades de alojamento.

4 - 0 titulo referido no ntimero anterior deve prever os termos da exploracao turistica das
unidades de alojamento, a participacao dos proprietarios nos resultados da exploracao
da unidade de alojamento, bem como as condicOes da utilizacao desta pelo respetivo
proprietario.

5 - Os proprietdrios das unidades de alojamento, quando ocupem as mesmas, podem
usufruir dos servicos obrigatOrios inerentes a categoria do empreendimento.

6 - As unidades de alojamento previstas no n.° 3 nao podem ser exploradas diretamente
pelos seus proprietarios, nem podem ser objeto de contratos que comprometam o uso
turistico das mesmas, designadamente, contratos de arrendamento ou constituicao de
direitos de uso e habitacao.

Artigo 43.0

Deveres da entidade exploradora

Sao deveres da entidade exploradora:

a) Publicitar os precos de todos os servicos oferecidos, de forma bem visivel, na
rececao e manté-los sempre a disposicao dos utentes, nomeadamente nas unidades
de alojamento;

b) Informar os utentes sobre as condicties de prestacao dos servicos e precos,
previamente a respetiva contratacao;

c) Manter em born estado de funcionamento todas as instalacöes, equipamentos e
servicos do empreendimento, incluindo as unidades de alojamento, efetuando as
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obras de conservacao ou de melhoramento necessarias para conservar a respetiva
classificacao;

d) Facilitar as autoridades competentes o acesso ao empreendimento, o exame de
documentos, livros e registos, diretamente relacionados corn a atividade turistica,
e prestar todas as demais informaceies por elas solicitadas, no mesmo ambito;

e) Cumprir as normas legais, regulamentares e contratuais relativas a exploracao e
administracao do empreendimento turistico.

Artigo 44Y

Responsabilidade operacional

I - Em todos os empreendimentos turisticos deve haver urn responsdvel, nomeado pela
entidade exploradora, a quern cabe zelar pelo seu funcionamento e nivel de servico.

2 - A responsabilidade operacional cabe a urn funciondrio habilitado ao exercicio da
profissao de diretor de hotel, no caso dos empreendimentos turisticos corn mais de 80
unidades de alojamento ou classificados corn 5 estrelas.

Artigo 45Y

Acesso aos empreendimentos turisticos

1 - E livre o acesso aos empreendimentos turisticos, salvo o disposto nos nómeros
seguintes.

2 - Pode ser recusado o acesso ou a permanéncia nos empreendimentos turisticos a quern
perturbe o seu funcionamento normal.

3 -0 disposto no n.° 1 nao prejudica, desde que devidamente publicitadas:

a) A possibilidade de afetacao total ou parcial dos empreendimentos turisticos a
utilizacao exclusiva por associados ou beneficial-los das entidades proprietarias ou
da entidade exploradora;

b) A reserva tempordria de parte ou da total idade do empreendimento turistico.

4 - A entidade exploradora dos empreendimentos turisticos pode reservar para os utentes
neles alojados e seus acompanhantes o acesso e a utilizacao dos servicos,
equipamentos e instalacóes do empreendimento.

5 - As normas de funcionamento e de acesso ao empreendimento devem ser devidamente
publicitadas pela entidade exploradora.

Artigo 46.°

Periodo de funcionamento

1 - Sem prejuizo de disposicao legal ou contratual, nomeadamente no tocante a atribuicao
de utilidade turistica ou de financiamentos pablicos, os empreendimentos turisticos
podem estabelecer livremente os seus periodos de funcionamento.

2 - 0 period() de funcionamento dos empreendimentos turisticos deve ser devidamente
publicitado e afixado em local visivel ao pUblico do exterior do empreendimento.
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3 - Os periodos de encerramento devem ser comunicados as autoridades fiscalizadoras e a
direca-o regional competente em materia de turismo, com dois meses de antecedéncia,
salvo caso de forca major.

Artigo 470

Sinais normalizados

Nas infonnaceies de carater geral relativas aos empreendimentos turisticos e aos servicos
que neles säo oferecidos devem ser usados os sinais nonnalizados constantes de tabela a
aprovar por portaria do membro do Governo Regional responsavel pela area do turismo.

Artigo 48.0

Livro de reclamaciles

1 - Os empreendimentos turisticos devem dispor de livro de reclamacOes, nos termos e
condicees estabelecidos na legislacdo vigente.

2 - 0 original da folha de reclamacao deve ser enviado a Inspecào Regional do Turismo.

CAPITULO VIII

Propriedade plural em empreendimentos turisticos

Artigo 49Y

Unidades de alojamento

As unidades de alojamento dos empreendimentos turisticos podem constituir-se como
fracOes autOnomas nos termos da lei geral.

Artigo 50.0

Regime aplicivel

As relacOes entre os propriethrios dos empreendimentos turisticos em propriedade plural é
aplicavel o disposto no presente diploma e, subsidiariamente, o regime da propriedade
horizontal.

CAPITULO IX

Declaraeâo de interesse para o turismo

21



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGLis0 AUTONOMA DOS ACORES

Gabinete da Presidincia

Artigo 51.°

Declareo de interesse pan o turismo

I - A direcao regional competente em materia de turismo, a requerimento dos
interessados ou da Camara municipal, pode declarar de interesse para o turismo, nos
termos a estabelecer em portaria do membro do Govern° Regional responsavel pela
area do turismo, os estabelecimentos, iniciativas, projetos ou atividades de indole
econOmica, cultural, ambiental e de animacao que, pela sua localizacao e
caracteristicas, complementem outras atividades ou empreendimentos turisticos, ou
constituam motivo de atracao turistica das areas em que se encontram.

2 - A declaracao de interesse para o turismo pode ser retirada oficiosamente, quando
deixarem de se verificar os pressupostos que determinaram a sua atribuicao, sem
prejuizo do direito de audicao previa dos interessados.

3 - A declaracao de interesse para o turismo é relevante, nomeadamente, para efeitos da
determinacao da elegibilidade das candidaturas aos sistemas de incentivos ao
investimento privado no turismo, nacionais e regionais, nos termos dos respetivos
regimes.

CAPiTULO X

Fiscalizacio e saneites

Artigo 52.°

Competencias de fiscalizarão e instruefio de processos

1 - Sem prejuizo das competéncias das camaras municipais previstas no RJUE, compete a
1nspecao Regional do Turismo fiscalizar o cumprimento do disposto no presente
diploma e seus regulamentos, hem como instruir os respetivos processos, incluindo em
materia de publicidade.

2 - A fiscalizacao dos meios de alojamento local e a instrucao dos respetivos processos
compete igualmente a Inspecao Regional do Turismo.

Artigo 53.0

Contraordenarnes

1 - Constituem contraordenacties:

a) A °feria de servicos de alojamento turistico sem titulo valido;
b) 0 incumprimento, pelo alojamento local, dos requisitos minimos previstos no n.°

1, do registo previsto no n.° 2 e das regras de identificacao estabelecidas pelo n.°
3, todos do artigo 4•0;

c) 0 incumprimento da ocupacao maxima dos quartos, prevista no n.° 3 do artigo
7.°, hem como das normas, a estabelecer na portaria referida no n° 2 do artigo
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em materia de identificacao, seguranca no acesso, insonorizacao e vaos para o
exterior das unidades de alojamento;

d) 0 desrespeito da capacidade maxima da unidade de alojamento ou do Munero
maxim° de camas convertiveis ou suplementares amoviveis que nela podem ser
instaladas, tal como previsto nos it's 1 e 2 do artigo 8.°;

e) 0 incumprimento dos requisitos dos equipamentos de uso comum, definidos ao
abrigo do artigo 9.°;

f) 0 desrespeito pela area maxima prevista para instalacEies de carater
complementar destinadas a alojamento, tal como estabelecido no n.° 3 do artigo

g) 0 desrespeito da capacidade maxima dos empreendimentos turisticos, fixada
oficialmente ao abrigo da alinea d) do n.° I do artigo 21.0;

h) A realizacao de obras isentas de controlo municipal, em violacao do disposto no
artigo 29.° ou da autorizacao al prevista;

i) A nab afixacao no exterior da placa identificativa da classificacao do
empreendimento turistico, tal como previsto no n.° 5 do artigo 36.°;

j) A ostentacao, em edificio que nao esteja afeto a empreendimento turistico, de
placa oficial identificativa da classificacao de empreendimento turistico;

k) A omissào, no prazo legal, da comunicacao de factos relevantes para o RRET, de
acordo com o n.° 2 do artigo 39.°;

1) A violacao do disposto no artigo 40. 0, em materia de identificacao dos
empreendimentos turisticos ou de denominacOes comerciais de qualquer forma
de alojamento;

m) A °missal() do nome e classificacao dos empreendimentos turisticos na respetiva
publicidade, documentacao comercial e merchandising dos empreendimentos
turisticos ou a sugestao de classificacCies ou caracteristicas que o
empreendimento no possua;

n) 0 desrespeito pela regra da unidade de gestao prevista no n.° I do artigo 41.0;
o) 0 desrespeito pelo regime de exploracao turistica em permanencia e de

exploracao continuada das unidades de alojamento do empreendimento turistica,
tal como previsto nos n.°s 1 e 2 do artigo 42.°, e a falta de celebracao de contrato
de exploracao com os proprietarios ou a faith de previsao no referido contrato dos
termos da exploracao turistica das unidades de alojamento, da participacao dos
proprietarios nos resultados da exploracao das unidades de alojamento e das
condicOes da utilizacao destas pelos respetivos proprietarios, tal como previsto
nos n.'s 3 e 4 do preceito citado;

p) A exploracao das unidades de alojamento pelos respetivos proprietarios ou a
celebracao de contratos que comprometam o uso turistico das mesmas, em
violacao do disposto no n.° 6 do artigo 42Y;

q) A violacao pela entidade exploradora dos deveres previstos nas alineas a) a c) do
artigo 43.°;

r) A violacao do dever de colaboracao corn as autoridades fiscalizadoras, previsto
na alinea d) do artigo 43.°;

s) A inexistencia dum responsavel operacional pelo empreendimento turistico ou a
atribuicao dessa funcao a quem nao esteja habilitado ao exercicio da profissao de
diretor de hotel, em violacao do disposto nos ifs 1 e 2 do artigo 44Y;

t) A oposicao ao livre acesso aos empreendimentos turisticos ou a falta de
publicitacao das regras de funcionamento e acesso ao empreendimento, em
viola* do disposto no artigo 45.°;

u) 0 encerramento de um empreendimento turistico, sem comunicacao atempada as
autoridades fiscalizadoras e a dire* regional competente em materia de
turismo, contra o disposto no n° 3 do artigo 46.°;
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v) A omissao da publicitacão do periodo de funcionamento, nos termos do n.° 2 do
artigo 46.°;

w) A não utilizacdo de sinais normalizados previstos no artigo 47.°;
y) As faltas grosseiras ou reiteradas no atendimento dos clientes ou na apresentacdo

do pessoal de servico.

2 - Para efeitos da alinea y) do Milner° anterior, consideram-se reiteradas as faltas que,
sendo da mesma natureza, comprovadamente ocorram mais de fres vezes, num
periodo de dois anos.

3 - As contraordenaceies previstas nas alineas i), k), m), n), q), u), v), w) e y) do n.° 1 ski
punidas corn coima de 100 a 500, no caso de pessoa singular, e de 1000 a E
5000, no caso de pessoa coletiva.

4 As contraordenacOes previstas nas alineas b), c), e), f), h), j), I), s) e t) do n.° 1 sào
punidas corn coima de E 500 a E 2500, no caso de pessoa singular, e de E 5000 a E
25000, no caso de pessoa coletiva.

5 As contraordenacCies previstas nas alineas a), d), g), o), p) e r) do n.° 1 sdo punidas
corn coima de E 2500 a E 3700, no caso de pessoa singular, e de 25000 a E 44500,
no caso de pessoa coletiva.

Artigo 540

Sanyies acessOrias

1 - Ern fur-10o da gravidade e da reiteracdo das contraordenaceies previstas no artigo
anterior, hem como da culpa do agente, podem ser aplicadas as seguintes sancties
acessOrias:

a) Apreensào do material atraves do qual se praticou a infracao;
b) Suspensào, pot urn periodo ate dois anos, do exercicio da atividade diretamente

relacionada corn a infracdo praticada;
c) Encerramento, pelo prazo móximo de dois anos, do empreendimento ou das

instalaceies onde estejam a ser prestados servicos de alojamento turistico sem titulo
valido;

d) Privacdo, por um prazo maxim° de dois anos, do direito a subsidios ou beneficios
outorgados por entidade ou servico

2 - Quando for aplicada a sancao acessOria de encerramento, o alvark quando exista,
cassado e apreendido pela camara municipal, oficiosamente ou a pedido da Inspeno
Regional do Turismo.

Artigo 55.°

Limites da coima em caso de tentativa e de negligencia

A tentativa e a negligéncia sdo puniveis, sendo os limites minimos e maximos das coimas
aplicaveis reduzidos para metade.
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Artigo 56.°

Competencia sancionatOria

A aplicacdo das coimas e das sanclies acessOrias previstas no presente diploma compete
ao Inspetor Regional do Turismo.

Artigo 57.°

Produto das coimas

0 produto das coimas reverie para a Regido AutOnoma dos Acores.

Artigo 58.°

Embargo e demolieäo

Sem prejuizo das compet&icias atribuidas por lei a outras entidades, compete ao
presidente da câmara municipal embargar e ordenar a demotic -do de obras realizadas em
violacao do disposto no presente diploma e seus regulamentos, por sua iniciativa ou
mediante comunicacdo da dire* regional competente em materia de turismo ou da
Inspecào Regional do Turismo.

Artigo 590

Interdicäo de utilizacâo

A Inspecdo Regional do Turismo é competente para detenninar a interdicão temporaria
do funcionamento dos empreendimentos turisticos, na sua totalidade on em pane, quando
a falta de cumprimento das disposicOes legais aplicaveis puser em causa a seguranca dos
utilizadores ou a sande Shea, sem prejuizo das competthicias atribuidas por lei a outras
entidades.

CAPITULO XI

Sistema de gestäo das capacidades maximas da oferta de alojamento turistico

Artigo 60.°

Ambito

0 disposto no presente capitulo aplica-se a todos os empreendimentos turisticos, exceto
parques de campismo sem as instalaceies complementares referidas no n° 3 do artigo 19.°.
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Artigo 61.°

Cativacio de camas

I - 0 ato de cativacko de camas incide somente sobre pedidos ou projetos que impliquem
a criaga'o de unidades de alojamento, é de carter vinculativo e, consoante os casos, é
articulado corn o parecer a que se reporta o artigo 27.° ou corn os procedimentos
regulados nos artigos 29.° e 30.°.

2 - A cativacdo de camas opera segundo os criterios qualitativos e cronoiOgicos
desenvolvidos no artigo seguinte.

3 - Nth) sdo considerados, para efeitos do disposto no presente artigo, os projetos ou
pedidos que a dire* regional competente em matOria de turismo considere
insuficientemente instruidos, nos termos legais e regulamentares aplickveis.

4 - No ato de cativagdo, podem ser consideradas, por proposta do promotor do projeto do
empreendimento, as camas a abater em empreendimentos turisticos corn titulo de
abertura valid°.

Artigo 62.°
Faseamento e ordenacao dos pedidos

I - Para efeitos do disposto no n° I do artigo anterior, os pedidos ou projetos recebidos
pela diregko regional competente em matória de turismo são agrupados e processados
de acordo corn a seguinte hierarquizagdo, por ordem de classes:

a) Classe A - Projetos de Interesse Regional (PIR);
b) Classe B - os que contemplem uma das seguintes va1éncias ou fatores:

i) Clara vocaclo para o turismo de lazer, corn previsdo de areas especificas para
O efeito;

ii) Orientagdo para o contacto corn a natureza;
iii) Forte componente de animacdo turistica, em termos a definir por portaria do

membro do Govern° competente ern matOria de turismo;
iv) Forte componente tematica, nomeadamente quanto a aspetos especificos da

cultura ou da agricultura agoriana;
v) Empreendimentos integrados, nos termos da alinea b) do artigo 5.° das Normas

de Execugdo do POTRAA, nomeadamente os que devam ser implantados ern
espagos de uso especial - areas turisticas previstas em piano municipal de
ordenamento do territOrio eficaz;

vi) Empreendimentos associados a equipamentos ou infraestruturas de interesse
regional e de utilizagko coletiva ou pUblica, nomeadamente campos de golfe,
portos de recreio ou complexos desportivos;

vii) Proposta de abate de unidades de alojamento em empreendimentos turisticos
corn titulos de abertura validos e situados na mesma ilha, de valor igual ou
superior ao mamero de unidades de alojamento a criar;

c) Classe C - projetos ou pedidos remanescentes.

2 - No caso de igualdade de circunstancias dos projetos classificados nos tennos do
mamero anterior, aplicam-se, sucessivamente, as seguintes regras de precedancia:

a) Dentro de cada classe, os projetos ou pedidos sko hierarquizados pela classificacko
previsivel ou atual dos empreendimentos ern causa;
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b) Dentro da mesma classificacdo, atende-se ao rthmero de valencias contempladas
nos empreendimentos;

c) Finalmente, atende-se a ordem cronolOgica da data de entrega dos projetos ou
pedidos, na direedo regional competente em matêria de turismo.

3 - Em caso de indeferimento da cativacdo de camas, por insuficiência da clothed° ou
bolsa de camas respetiva, o projeto em causa transita para as fases seguintes, ate que a
cativacdo seja viavel ou o promotor comunique a sua desisténcia.

Artigo 63.°

Caducidade

1 - A cativaedo de camas caduca se:

a) 0 promotor do projeto nal° iniciar o procedimento de controlo previo municipal,
ate um ano apOs a notificaedo da informacdo pravia favoraveh

b) Nal° for emitida a licenca de obras ou admitida a comunicacdo previa, no ano
seguinte ao inicio dos respetivos procedimentos;

c) 0 inicio da obra tido se verificar, durante o ano seguinte a producao dos atos
mencionados na alinea anterior ou a emissdo da autorizacdo prevista no artigo 29.°;

d) A obra nä° for concluida e emitido um titulo valido de abertura do
empreendimento, nos termos do artigo 32.°, nos trOs anos seguintes a producdo dos
atos mencionados na alinea b), ou a emissdo da autorizacdo prevista no artigo 29.°;

e) Ndo for emitido um titulo valid° de abertura do empreendimento, no caso previsto
no n° 3 do artigo 30.°, nos nove meses seguintes ao inicio do respetivo
procedimento;

O A aprovacdo do projeto de arquitetura, a kença de obra, a admissdo da
comunicaedo prOvia ou a autorizacdo prevista no artigo 29.° caducarem ou forem
revogadas ou anuladas, nos termos da lei.

2 - A caducidade da cativaedo de camas tem os seguintes efeitos:

a) A reposiedo da respetiva dotacdo ou bolsa de camas;
b) A caducidade de todos os atos constitutivos de direitos ou geradores de

expectativas juridicas que, relativamente ao projeto de empreendimento, tenham
sido proferidos no ambito do respetivo controlo previo;

c) A caducidade dos procedimentos em curso, que visem a obtenedo de titulos de
abertura dos empreendimentos.

3 - Por motivos excecionais, devidamente fundamentados, o Conselho do Govern°
Regional pode suspender, temporariamente, por Resoluedo, a caducidade dos atos de
cativacdo de camas relativos a projetos das classes A e B.

Artigo 64.°

Projetos faseados

1 A cativacdo de camas abrange a totalidade das fases do projeto de empreendimento
quando, simultaneamente, o promotor apresente, a tempo de ser considerada no
respetivo procedimento de controlo prévio, pela direedo regional competente em
matária de turismo, uma calendarthacdo do inicio e conclusdo de cada fase e esta seja
aprovada por aquele Orgdo.
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2 Sao rejeitadas as calendarizaciies que determinem um prazo de conclusao da
totalidade das fases superior a 5 anos continuos, sem prejuizo de prorrogacOns
excecionais ate um maxim° de cinco, corn a duracao de urn ano cada, por despacho
do membro do Govern° Regional responsa.vel pela area do turismo.

3 - Os prazos estabelecidos nas alineas a) a e) do n.° 1 do artigo anterior aplicam-se
somente a primeira fase do projeto; para as fases seguintes valem os prazos
especificamente calendarizados para o arranque e conclusao das obras e para a
emissao dos titulos de abertura de cada fase do empreendimento.

4 - Na falta duma calendarizacao de fases aprovada, nos termos do n.° 1, a cativacao de
camas e garantida somente para a primeira fase da execucao dos projetos dos
empreendimentos, observando-se o seguinte, quanto as outras fases:

a) 0 promotor deve requerer a direcao regional competente em materia de turismo a
respetiva cativacao de camas, corn 30 dias de antecedéncia relativamente a data
prevista para o arranque das obras ou para o inieio do procedimento para obtencao
de titulo de abertura, consoante os casos;

b) A eficacia dos atos constitutivos de direitos ou geradores de expectativas juridicas
que, relativamente ao projeto de empreendimento, tenham sido proferidos no
ambito do respetivo controlo previo, flea condicionada a cativacao de camas
suficientes;

c) Os prazos estabelecidos nas alineas c) a e) do n.° I do artigo anterior contam-se
desde a notificacao do ato de cativacao de camas.

Artigo 65.°

Revogacào on anulacao

A revogacao ou anulacao da cativacao de camas tem os efeitos estatuidos no n.° 2 do
artigo 63.° para a caducidade daquele ato administrativo.

Artigo 66.°

Violaeão ou omissao de cativacão de camas

A pratica dos atos referidos no artigo 68.° do RJUE, ern violacdo ou corn omissao de ato
de cativacao de camas legalmente obrigatOrio é equiparada aos factos previstos na
respetiva alinea c) e tem os efeitos al cominados.

Artigo 67.°

Publicidade eletranica

A direcao regional competente em malaria de turismo assegura a publicidade permanente
e atualizada, ern pdgina eletrOnica, da evolucao das varias dotacOes e bolsas de camas,
bem como das listas, por ilha, dos projetos de empreendimentos que aguardam cativacdo
de camas, ordenados em confonnidade corn o artigo 62.° e com indicacao do nfimero de
camas inerente a cada urn.
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CAPiTULO XII

Disposicees finals e transitOrias

Artigo 68.°

Empreendimentos existentes

1 - 0 presente diploma e seus regulamentos aplicam-se aos empreendimentos turisticos
existentes a data da sua entrada em vigor, sem prejuizo do disposto nos ntimeros
seguintes.

2 - Ap6s a realizacão de auditorias de classificacão, a direcdo regional competente em
materia de turismo procede oficiosamente A conversào das classificacOes dos
empreendimentos turisticos e dos empreendimentos de turismo no espaco rural
existentes, nos termos da portaria mencionada no n° 2 do artigo 5.°.

3 - No Ambito da conversdo referida no ntimero anterior e a pedido dos interessados, a
direcdo regional competente em materia de turismo especifica quais as alteraceies a
realizar nos empreendimentos, corn vista a uma determinada classificacäo, e fixa o
prazo para a sua conclusào, que nal° pode exceder dois anos, incluindo eventuais
prorrogacaes, durante o qual os empreendimentos podem manter as classificacetes
primitivas.

4 - A classificacão dos empreendimentos turisticos e dos empreendimentos de turismo no
espaco rural existentes pode ser convertida para grupos ou categorias iguais ou
equiparaveis aos primitivos, em derrogacão das normas da portaria mencionada no n°
2 do artigo S.°, quando os interessados demonstrem e a direcdo regional competente
em materia de turismo reconheca que, para o efeito pretendido, a plena aplicacdo
daquelas normas implicaria a realizacão de obras suscetiveis de comprometer a
rendibilidade do empreendimento.

5 - Caso os empreendimentos referidos no n.° 2 tido possam manter a classificacao de
empreendimento turistico, nos termos do presente diploma e seus regulamentos, sac,
reconvertidos em modalidades de alojamento local, mantendo-se validos os respetivos
titulos de abertura, anteriores a reconversào, ate a sua substituicao por alvard de
autorizacdo de utilizacdo para fins habitacionais, a pedido dos interessados on na
sequencia de obras de ampliacdo, reconstrucdo ou alteracdo.

6 - Os titulos de abertura de empreendimentos turisticos e de empreendimentos de
turismo no espaco rural emitidos ate A data da entrada em vigor do presente diploma
mantém a sua validade, so sendo substituidos pelo alvard de autorizacão de utilizacdo
para fins turisticos na sequéncia das obras de ampliacdo, reconstrucäo ou alteracão.

7 - Os empreendimentos turisticos em propriedade plural existentes A data da entrada em
vigor do presente diploma mantêm o regime de exploracäo turistica previsto na
legislacão vigente aquando do respetivo licenciamento, salvo se, por decisão unânime
de todos os setts proprietarios, se optar pelo regime de exploracão turistica previsto
neste diploma.

8 - Os estabelecimentos de hospedagem licenciados pelas amaras municipais ao abrigo
dos respetivos regulamentos convertem-se automaticamente em estabelecimentos de
alojamento local.
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Artigo 69.°
Processos pendentes

1 - Consideram-se pendentes os processos relativos a operacOes de loteamento, pedidos
de informacdo previa e pedidos de licenciamento de operacOes urbanisticas que
tenham por objeto empreendimentos turisticos, bem como os relativos a sua
classificacao.

2 - Corn excecao das informacOes previas, as autorizacaes, licencas e outros atos
proferidos nos processos pendentes referidos no ntlmero anterior caducam ao fim de
urn ano, ap6s a primeira prorrogacdo a que tenham direito, aplicando-se-lhes o regime
previsto no presente diploma.

3 - As entidades exploradoras dos empreendimentos turisticos ern propriedade plural
cujos processos se encontram pendentes A data da entrada em vigor do presente
diploma podem optar por aplicar o regime constante do Capitulo VIII do presente
diploma ou o regime de exploracào aplicAvel A data do inicio do procedimento.

4 Os proprietdrios ou exploradores de empreendimentos turisticos ou de
empreendimentos de turismo no espaco rural que demonstrem ter concluido, A data da
entrada ern vigor do presente diploma, as respetivas operacOes urbanisticas, de acordo
com a lei aplicavel, podem optar pela aplicacão do direito anteriormente vigente, cm
materia de classificacao dos respetivos empreendimentos, caso ern que a direcAo
regional competente em materia de turismo procedera a respetiva reconversAo, nos
termos do artigo anterior, dois anos ap6s a classificacao inicial.

Artigo 70.°

Direitos adquiridos

0 disposto no artigo 18° nä() prejudica direitos de terceiros, adquiridos ate A data da
aprovacdo do projeto de arquitetura do empreendimento turistico ou da respetiva
autorizacdo de utilizacho para fins turisticos, nem se aplica quando, a data do inicio do
procedimento de controlo previo municipal, respeitante ao mesmo empreendimento, ja
estivessem previstas ou fossem previsiveis, nomeadamente em funno dos instrumentos
de gestäo territorial aplicaveis, as atividades a realizar na sua vizinhanca.

Artigo 71.°

Norma revogatOria

Sao revogados:

a) 0 Decreto Legislativo Regional n.° 24/87/A, de 4 de dezembro;

b) 0 Decreto Legislativo Regional n.° 14/99/A, de 19 de abril;

c) 0 Decreto Legislativo Regional n.° 34/2004/A, de 27 de Agosto;

d) 0 Decreto Regulamentar Regional n.° 28/80/A, de 3 de Julho.
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Artigo 72.°

Vigéncia

0 presente diploma entra em vigor no dia seguinte a publicacao da regulamentacdo
prevista no n.° 2 do artigo S.°, a qual deverd ser aprovada ate 60 dias ap6s a publicacdo
deste diploma.

Aprovado pela Assembleia Legislativa da Regrao Aut6noma dos Acores, na Horta, em 24
de janeiro de 2012.

0 Presidente da Assembleia Legislativa

da Regiäo AutOnoma dos Acores
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