
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


MUNICÍPIO DO CARTAXO - Apartado 55 - 2071-909 CARTAXO | Tels.: 243 700 250 - 243 700 260 | E-mail: dpau@cm-cartaxo.pt
MC - DPAU | OU - Mod_PICOMB_DIV.04 - JUN2018 | FL.  / 
MUNICÍPIO DO
CARTAXO
..\..\..\Capas_Carimbos_Logotipos\Brasões\BRASAO_Preto_Branco.JPG
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)
Toma conhecimento que, de acordo com o RGPD, os seus dados pessoais são utilizados pelo Município do Cartaxo, enquanto responsável pelo tratamento, para a finalidade expressa no presente formulário, bem como para fins estatísticos, e que pode exercer os direitos previstos no Art.º 13.º, designadamente: 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 do Cartaxo, consulte o nosso site em https://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/Politicade-Privacidade.aspx ou envie e-mail para epd@cm-cartaxo.pt.
MUNICÍPIO DO
CARTAXO
..\..\..\Capas_Carimbos_Logotipos\Brasões\BRASAO_Preto_Branco.JPG
 MC - DPAU | OU - Mod_PICOMB_DIV.04 - JUN2018 | FL.  / 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS
Nota: Assinalar com uma cruz (X) nos quadrados à direita os elementos apresentados. Os quadrados à esquerda destinam-se a uso exclusivo dos serviços. 
MUNICÍPIO DO
CARTAXO
..\..\..\Capas_Carimbos_Logotipos\Brasões\BRASAO_Preto_Branco.JPG
INSTALAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS
ANEXO - 
MC - DPAU | OU - Mod_PICOMB_DIV.04 - JUN2018 | FL.  / 
Operações urbanísticas - Requerimento
Instalações de combustíveis - Petições diversas
dpau@cm-cartaxo.pt
Muncípio do Cartaxo - DPAU
Francisco Leal
RESERVADO AOS SERVIÇOS 
Senhor Presidente 
da Câmara Municipal do CARTAXO 
INSTALAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS - PETIÇÕES DIVERSAS 
N.º  
DATA  
- 
-
PROCESSO N.º 
RECEBIDO POR
-
FATURA / RECIBO N.º
-
REGISTO DE ENTRADA 
REQUERENTE
-
CÓD. POSTAL
TELEFONE
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
AUTORIZA O ENVIO DE NOTIFICAÇÕES, NO DECORRER DESTE PROCESSO, PARA O ENDEREÇO ELETRÓNICO ACIMA INDICADO
TELEMÓVEL
REPRESENTANTE 
NIF
- 
- 
VÁLIDO ATÉ
- 
- 
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL N.º
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
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
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 RUEMC; 
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 RUEMC; 
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 RUEMC; 
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados. 
Outros: 
;
Outros: 
;
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 RUEMC; 
Cópia em formato digital de todos os elementos apresentados; 
Índice dos documentos apresentados. 
RENOVAÇÃO DO TÍTULO DE EXPLORAÇÃO
Certificado de inspecção, emitido por entidade acreditada; 
Cópia do alvará / título de exploração relativa à instalação; 
Anexo - Licença, 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. 
;
Outros: 
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. 
;
Tipo de produto: 
;
Outros: 
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. 
Outros: 
;
Motivo: 
;
Outros: 
;
O REQUERENTE / REPRESENTANTE,
DATA 
DATA E ASSINATURA
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