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AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GPL ASSOCIADA A RESERVATÓRIO DE CAPACIDADE INFERIOR A 50M3
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Tavira
DO/A REQUERENTE

Nome/Firma* (1)
Nº de Identificação Civil *
Tipo

/

Válido até *

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

Passaporte

/

Vitalício

Sim

Não

Sim

Não

Autorização de Residência

Outro
N.º de Identificação Fiscal

Singular

Coletiva (2)

Morada/Sede *
Freguesia *
Código Postal *

-

Localidade

Telefone *

Telemóvel *

Fax

Email
Firma ou denominação social
Código da certidão permanente do registo comercial
Na qualidade de (2)

Proprietário

Mandatário

Usufrutuário

Procurador

Procurador
Nome
Nº de Identificação Civil
Tipo

Válido até *

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão

/

Passaporte

/

Vitalício

Autorização de Residência

Outro
N.º Identificação Fiscal
Código de consulta da procuração online
www.procuracoesonline.mj.pt

* - Campos de preenchimento obrigatório. Preencha de forma legível e sem abreviaturas. As datas devem ser escritas no formato aaaa/mm/dd.
(1) Nome ou designação do requerente, seja pessoa singular ou coletiva. Neste último caso, deverá referir em que qualidade o faz, juntando comprovativo
dessa qualidade e apresentar documento que a tanto o autoriza. (2) Assinalar com X a opção pretendida.

DO PEDIDO

Requer a V.Exa., nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 267/ 2002, de 26 de novembro, na redação conferida pelo
Decreto-Lei nº 217/2012, de 9 de outubro (4):
Autorização para a execução e entrada em funcionamento da rede de distribuição, objeto do Decreto-Lei n.º 125/97,
de 23 de Maio, associada a reservatório de GPL com capacidade global de

m3.

Que se pretende levar a efeito em prédio sito em
código postal

-

e inscrito na matriz predial
sob o artigo n.º

descrito na Conservatória do Registo Predial de Tavira sob o n.º
rústica, ou/e

urbana da freguesia de

com a dimensão de

metros lineares.

Que se pretende levar a efeito em domínio público municipal, em (5)
com a dimensão de

metros lineares.
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(4) Assinalar com X a opção pretendida. (5) indicar o nome do arruamento/s ou local.

DA OBRA
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A instalação em causa pressupõe a realização de obra de:
construção,
alteração,
ampliação,
outra (6)
conforme memória descritiva e demais elementos que anexa, a que se aplica a tramitação aplicável nos termos do
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março.
(6) Especificar.

DO PRÉDIO

Código da certidão predial permanente (7)
Nome do proprietário
N.º Identificação Fiscal
(7) Se não possuir o Código da Certidão Predial Online deverá entregar uma Cópia da Certidão Predial atualizada.

DOS ANEXOS

O pedido é instruído com os elementos abaixo indicados.
Assinale com (X) os documentos que anexa.
1. Documentos de identificação do requerente;
2. Documento comprovativo da legitimidade do requerente;
3. Planta de localização;
4. Memória descritiva com descrição da instalação, materiais e dispositivos de segurança e indicação das
principas normas e códigos técnicos utilizados no projeto e a cumprir em obra;
5. levantamento topográfico georeferênciado, à escala 1/10 000, indicando a área onde se desenvolve a rede e
ramais de distribuição;
6. Planta da rede ou ramal de distribuição à escala conveniente, designadamente às escalas 1/200, ou 1/100, ou
1/50, que definam completamente os traçados e os pormenores;
7. Termo de responsabilidade do autor do projeto e declaração de inscrição na ordem ou associação
profissional;
8. Documentos de identificação do técnico autor do projeto;
9. Seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;
Outros:
DA NOTIFICAÇÃO

Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço eletrónico:
E-mail

Solicito que as notificações referentes ao procedimento iniciado pelo presente requerimento, sejam dirigidas a:
Nome ou designação
Morada
Freguesia
Código postal

-

Localidade

Contacto telefónico
Correio eletrónico
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O/A subscritor/a, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso
preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente documento correspondem à verdade.
Pede deferimento,
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Tavira,

/

/
O/A Requerente

Assinatura do/a requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar

GESTOR DO PROCEDIMENTO

Identificação:
Contactável junto da Secretaria de Obras desta edilidade, sita na Praça da República, Tavira, entre as 9h00 as 16h00, pelo telefone
n.º 281 320 500, ou através do correio eletrónico

@cm-tavira.pt.
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