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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
NOME / DESIGNAÇÃO          
RESIDÊNCIA / SEDE          
LOCALIDADE          
FREGUESIA          
CÓDIGO POSTAL              
N.º BI / CC / PASSAPORTE          
CÓDIGO ACESSO À CRC            
E-MAIL          
-
MUNICÍPIO          
CONTRIBUINTE N.º         
AUTORIZO O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO:
E-MAIL 
NA QUALIDADE DE 
CONTACTO TELEFÓNICO 
FAX 
PRETENSÃO
Vem, relativamente ao Processo n.º
, requerer:
/ 
Junta, para o efeito, os elementos constantes da Portaria n.º 1188/2003, de 10/10, na sua redação atual, e da Portaria n.º 131/2002, de 09/02, na sua redação atual, e que assinala no Anexo respetivo:
Vem, relativamente ao Processo n.º
, comunicar:
/ 
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA INSTALAÇÃO
ART.º(S) RÚSTICO(S) 
ART.º(S) URBANO(S) 
N.º REG. PREDIAL 
RUA, LUGAR, ETC. 
N.º, LOTE, ETC. 
LOCALIDADE          
FREGUESIA
ANEXOS
Data 
Assinatura do requerente / representante legal 
.
/
/
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD – Regulamento (UE) 2016/679)
Toma conhecimento que, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município de Azambuja, enquanto responsável pelo tratamento, para a finalidade expressa no presente requerimento, bem como para fins estatísticos, e que pode exercer os direitos de informação, acesso, retificação, apagamento, limitação de tratamento, portabilidade, oposição e ser informado em caso de violação de segurança. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município de Azambuja, consulte o nosso site http://www.cm-azambuja.pt ou envie e-mail para arebelo@cm-azambuja.pt.
ANEXO I - VISTORIA FINAL 
CLASSES A1 E A2
Identificação da entidade exploradora das instalações, reconhecida pela DGEG, quando exigível pelo Decreto-Lei n.º 125/97, de 23/05; 
Comprovativo do seguro da responsabilidade civil do detentor do título de exploração, de valor definido no RMUE; 
Termo de responsabilidade da execução das instalações e rede de GPL; 
Certificado de aprovação dos equipamentos sob pressão, nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2000, de 25/05; 
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados. 
CLASSE A3 
Identificação da entidade exploradora das instalações, reconhecida pela DGEG, quando exigível pelo Decreto-Lei n.º 125/97, de 23/05; 
Comprovativo do seguro da responsabilidade civil do detentor do título de exploração, de valor definido no RMUE; 
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados. 
;
Outros: 
POSTO DE ABASTECIMENTO (EXCETO CLASSE A1) 
Relatório de estanquicidade em vala aberta e vala fechada, se aplicável, emitido por entidade acreditada;  
Certificado de construção dos reservatórios, emitido por entidade acreditada; 
Certificado de conformidade da fossa separadora de hidrocarbonetos, emitido pelo fabricante; 
Cópia do manual de operações e plano de combate a acidente, elaborados por entidade exploradora; 
Comprovativo do seguro da responsabilidade civil do detentor do título de exploração, de valor definido no RMUE; 
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados. 
Outros: 
;
A não entrega dos elementos instrutórios de junção obrigatória, no prazo para o efeito concedido, implica a rejeição liminar do pedido nos termos do artigo 108.º do Código do Procedimento Administrativo. 
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
Data 
.
/
/
Assinatura do requerente / representante legal 
Reservado aos Serviços
Saneamento
Outros: 
;
DOCUMENTOS APRESENTADOS
ANEXO II - AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA EM FUNCIONAMENTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
Identificação e declaração de responsabilidade da entidade exploradora assumindo a responsabilidade pela exploração das redes e ramais de  distribuição de gás; 
Certificado de inspecção de redes e ramais de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 690/2001, de 10/07, emitido por entidade acreditada; 
Termo de responsabilidade de conclusão das redes e ramais por entidade instaladora reconhecida pela DGEG; 
Comprovativo do seguro de responsabilidade civil de entidade exploradora das redes e ramais de distribuição de gás, de valor definido no  RMUE; 
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados. 
A não entrega dos elementos instrutórios de junção obrigatória, no prazo para o efeito concedido, implica a rejeição liminar do pedido nos termos do artigo 108.º do Código do Procedimento Administrativo.
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra.
Data 
.
/
/
Assinatura do requerente / representante legal 
Reservado aos Serviços
Saneamento
DOCUMENTOS APRESENTADOS
ANEXO III - RENOVAÇÃO DO TÍTULO DE EXPLORAÇÃO / AVERBAMENTO 
RENOVAÇÃO DO TÍTULO DE EXPLORAÇÃO
Certificado de inspecção, emitido por entidade acreditada; 
Cópia do alvará / título de exploração relativa à instalação; 
Anexo I, acompanhado dos respetivos documentos instrutórios, do requerimento relativo ao pedido de Instalação de armazenamento de  produtos de petróleo, redes e postos de abastecimento de combustíveis, com as devidas adaptações (no caso do alvará objeto de  renovação ter sido emitido pela DRE); 
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados. 
AVERBAMENTO 
No caso de transmissão da exploração da instalação / de propriedade / substituição do requerente / comunicante:  
Certidão emitida pela conservatória do registo predial (CRP) referente ao(s) prédio(s) abrangido(s), ou indicação do código de acesso à  certidão permanente, ou, quando omisso(s), certidão negativa do registo predial; 
Documento(s) comprovativo(s) da legitimidade do requerente, sempre que tal comprovação não resulte da certidão da CRP; 
Cópia do titulo de exploração relativa à instalação; 
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados. 
No caso de mudança de produto afeto aos equipamentos: 
Planta geral com representação antes / depois dos produtos a armazenar, com caraterização da instalação mecânica da instalação;  
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados. 
No caso de suspensão da atividade por prazo superior a um ano: 
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados. 
A não entrega dos elementos instrutórios de junção obrigatória, no prazo para o efeito concedido, implica a rejeição liminar do pedido nos termos do artigo 108.º do Código do Procedimento Administrativo. 
Os documentos deverão ser organizados, numerados e rubricados de acordo com a ordem supra .
Data 
.
/
/
Assinatura do requerente / representante legal 
Reservado aos Serviços
Saneamento
Outros: 
;
Outros: 
;
Tipo de produto: 
;
Outros: 
;
Motivo: 
;
Outros: 
;
Código de acesso: 
DOCUMENTOS APRESENTADOS
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
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