Modelo 1
(n.1 do artigo 6º das normas de utilização do varadouro e calhau da baía de Câmara de Lobos)

Exmª Senhora
Presidente da APRAM – Administração
dos Portos da Região Autónoma da
Madeira, S.A.
Gare Marítima da Madeira
Molhe da Pontinha
Porto do Funchal
9004 – 518 FUNCHAL

(Nome/Denominação social) _______________________________________________,
estado civil _________________________________, profissão _____________________ ,
identificação fiscal n.º __________________ , portador do cartão de cidadão n.º
_________________, válido até ____________________ , com residência/sede em
____________________________________________,

freguesia

___________________

concelho ____________________, telefone __________________________, telemóvel
_________________, fax ________________, e-mail _______________________________,
vem requerer, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º das Normas de Utilização da
Varadouro e Calhau de Câmara de Lobos”, aprovadas pelo Deliberação n.º
116, exarada na ata n.º 14, de 11.04.2018,, autorização para varar a
embarcação (nome)

_________________________, com o n.º de

registo

_____________________________, na Zona (1) ___________________(B, C, D, E ou F)
pelo período de (2) _______________ .
Declara que a embarcação está _____________________(ativa/inativa) (3)
Para o efeito, junta a seguinte documentação. (4)

_______________________, _____ de __________________________ de 2018

________________________________________
(Assinatura)

(1)
(2)
(3)
(4)

Identificar a zona de entre as identificadas
Indicar o período que não poderá ser superior a um ano)
Escolher uma das opções, consoante a situação aplicável
Os documentos a juntar são os seguintes:
a. Fotocópia do título de propriedade;
b. Fotocópia da licença de pesca da embarcação, se aplicável;
c. Cópia do certificado de navegabilidade;
d. Comprovativo do pagamento da taxa de farolagem;
e. Fotocópia do seguro da embarcação, exigido nos termos da lei aplicável.
f.

Fotocópia da licença de atividade, no caso de embarcações marítimo- turísticas.

Modelo 2
(n.4 do artigo 6º das normas de utilização do varadouro e calhau da baía de Câmara de
Lobos)

Exmª Senhora
Presidente da APRAM – Administração
dos Portos da Região Autónoma da
Madeira, S.A.
Gare Marítima da Madeira
Molhe da Pontinha
Porto do Funchal
9004 – 518 FUNCHAL
Nome/Denominação social) _______________________________________________,
estado civil _________________________________, profissão _____________________ ,
identificação fiscal n.º __________________ , portador do cartão de cidadão n.º
_________________, válido até ____________________ , com residência/sede em
____________________________________________,

freguesia

___________________

concelho ____________________, telefone __________________________, telemóvel
_________________, fax ________________, e-mail _______________________________,
vem requerer, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º das Normas de Utilização da
Varadouro e Calhau de Câmara de Lobos”, aprovadas pelo Deliberação n.º
116, exarada na ata n.º 14, de 11.04.2018,, autorização para varar a
embarcação (nome)

_________________________, com o n.º de

registo

_____________________________, na Zona (1) ___________________( B,C, E ou F)
pelo período de (2) _____________, das _______________ às _______________ (se
aplicável).
Tipo de avaria ou reparação _________________________________________________
Tipo de trabalho a efetuar ___________________________________________________
Equipamento afetado _______________________________________________________
Empresa reparadora, com indicação do técnico responsável e respetivo
contacto (caso aplicável) ___________________________________________________
Indicação do ponto de contacto e correspondente meio comunicação,
responsável pelos trabalhos, para efeitos de coordenação e segurança.
_____________________________________________________________________________

Declara que a embarcação está _____________________(ativa/inativa) (3)

_______________________, _____ de __________________________ de 2018

________________________________________
(Assinatura)

(1) Identificar a zona de entre as identificadas
(2) Indicar o período que não poderá ser superior a um ano)
(3) Escolher uma das opções, consoante a situação aplicável

Modelo 4
(n.1 do artigo 10º das normas de utilização do varadouro e calhau da baía de Câmara de
Lobos)

Exmª Senhora
Presidente da APRAM – Administração
dos Portos da Região Autónoma da
Madeira, S.A.
Gare Marítima da Madeira
Molhe da Pontinha
Porto do Funchal
9004 – 518 FUNCHAL
Nome/Denominação social) _______________________________________________,
estado civil _________________________________, profissão _____________________ ,
identificação fiscal n.º __________________ , portador do cartão de cidadão n.º
_________________, válido até ____________________ , com residência/sede em
____________________________________________,

freguesia

___________________

concelho ____________________, telefone __________________________, telemóvel
_________________, fax ________________, e-mail _______________________________,
vem requerer, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º das Normas de Utilização da
Varadouro e Calhau de Câmara de Lobos”, aprovadas pelo Deliberação n.º
116, exarada na ata n.º 14, de 11.04.2018,, autorização para varar a
embarcação (nome)

_________________________, com o n.º de

registo

_____________________________, na Zona (1) ___________________( B, C, E ou F)
pelo período de (2) _____________ .
Declara que a embarcação está _____________________(ativa) (3) e junta os
documentos em anexo.

_______________________, _____ de __________________________ de 2018

________________________________________
(Assinatura)

(1) Identificar a zona de entre as identificadas
(2) Indicar o período que não poderá ser superior a um ano)
(3) Se for a situação aplicável

Documentos a juntar:
a. Fotocópia do título de propriedade;
b. Fotocópia da licença de pesca da embarcação, se aplicável;
c. Cópia do certificado de navegabilidade;
d. Comprovativo do pagamento da taxa de farolagem;
e. Fotocópia do seguro da embarcação, exigido nos termos da lei aplicável.
f.

Fotocópia da licença de atividade, no caso de embarcações marítimo- turísticas.

Modelo 5
(n.º 2 do artigo 10º das normas de utilização do varadouro e calhau da baía de Câmara de
Lobos)

Exmª Senhora
Presidente da APRAM – Administração
dos Portos da Região Autónoma da
Madeira, S.A.
Gare Marítima da Madeira
Molhe da Pontinha
Porto do Funchal
9004 – 518 FUNCHAL
Nome/Denominação social) _______________________________________________,
estado civil _________________________________, profissão _____________________ ,
identificação fiscal n.º __________________ , portador do cartão de cidadão n.º
_________________, válido até ____________________ , com residência/sede em
____________________________________________,

freguesia

___________________

concelho ____________________, telefone __________________________, telemóvel
_________________, fax ________________, e-mail _______________________________,
vem requerer, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º das Normas de Utilização da
Varadouro e Calhau de Câmara de Lobos”, aprovadas pelo Deliberação n.º
116, exarada na ata n.º 14, de 11.04.2018,, autorização para varar a
embarcação (nome)

_________________________, com o n.º de

registo

_____________________________, na Zona (1) ___________________( E ou F) pelo
período de (2) _____________ .
Declara que a embarcação está _____________________( inativa) (3) .

_______________________, _____ de __________________________ de 2018

________________________________________
(Assinatura)

(1) Identificar a zona de entre as identificadas
(2) Indicar o período que não poderá ser superior a um ano)
(3) Caso a situação seja aplicável

Caso o interessado pretenda fazer reparações deverá informar:
a. Tipo de avaria ou reparação;
b. Tipo de trabalho a efetuar;
c. Local da reparação ou equipamento afetado;
d. Empresa reparadora, com indicação do técnico responsável e respetivo contacto;
e. Duração prevista para a execução Indicação do ponto de contacto e correspondente meio
comunicação, responsável pelos trabalhos, para efeitos de coordenação e segurança.

