Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Alijó
ASSUNTO: FORMULÁRIO DE REGISTO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - TIPO 3
Processo n.º:
____________________
Requerimento n.º: ____________________
Identificação da Empresa
Denominação social: _______________________________________________ (1), NIF: _________________ (2)
Morada/Sede: ____________________________________________________________________________ (3),
Localidade: __________________________ (4), Freguesia: __________________________ (5)
Concelho: __________________________ (6), Código Postal __________-_____ (7)
Telef. n.º ___________________ (8), Telem. n.º ___________________ (9), Fax. n.º ___________________ (10)
Representante: _________________________________________________________________________ (11)
E-mail: ________________________________________________________ (12)
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Identificação do Estabelecimento Industrial
Denominação Estabelecimento: _____________________________________________________________ (13),
Morada: ________________________________________________________________________________ (14),
Localidade: __________________________ (15), Freguesia: __________________________ (16)
Concelho: __________________________ (17), Código Postal __________-_____ (18)
Telef. n.º ___________________ (19), Telem. n.º ___________________ (20), Fax. n.º __________________ (21)
Representante: ___________________________________________________ (22) NIF: ________________ (23)
E-mail: ________________________________________________________ (24)
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Informação Geral
m

Memória descritiva e justificativa com descrição detalhada da actividade industrial

n

Produtos (intermédios e finais) a fabricar e dos serviços a efectuar
Produtos Finais

o

Produtos Intermédios

Produção Anual

Indicação dos tipos de energia utilizada:
Designação

Consumo (horário;mensal;anual)

Câmara Municipal de Alijó - Rua General Alves Pedrosa, 13 - 5070-051 ALIJÓ - tel: 259957100 - fax.: 259959738 - E-mail: geral@cm-alijo.pt
http://www.cm-alijo.pt

Assunto: Formulário de registo de estabelecimento industrial - tipo 3

(1) Nome completo da Denominação Social. (2) Número Identificação Fiscal da Empresa. (3) Morada/Sede da empresa, no largo, rua, etc. (4) Localidade da Empresa. (5) Freguesia da Instalação
da Empresa. (6) Concelho da Instalação da Empresa. (7) Código Postal. (8) Telefone da Empresa. (9) Telemóvel da Empresa, se existir. (10) Fax da Empresa. (11) Representante da Empresa. (12)
E-mail geral da Empresa. (13) Denominação do Estabelecimento. (14) Morada do estabelecimento, no largo, rua, etc. (15) Localidade do Estabelecimento. (16) Freguesia da instalação do
Estabelecimento. (17) Concelho da Instalação do Estabelecimento. (18) Código Postal. (19) Telefone do Estabelecimento. (20) Telemóvel do Estabelecimento, se existir. (21) Fax do
Estabelecimento. (22) Representante do Estabelecimento. (23) Número de Identificação Fiscal do Representante. (24) E-mail geral do Estabelecimento.
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(1) Nome completo da Denominação Social. (2) Número Identificação Fiscal da Empresa. (3) Morada/Sede da empresa, no largo, rua, etc. (4) Localidade da Empresa. (5) Freguesia da Instalação
da Empresa. (6) Concelho da Instalação da Empresa. (7) Código Postal. (8) Telefone da Empresa. (9) Telemóvel da Empresa, se existir. (10) Fax da Empresa. (11) Representante da Empresa. (12)
E-mail geral da Empresa. (13) Denominação do Estabelecimento. (14) Morada do estabelecimento, no largo, rua, etc. (15) Localidade do Estabelecimento. (16) Freguesia da instalação do
Estabelecimento. (17) Concelho da Instalação do Estabelecimento. (18) Código Postal. (19) Telefone do Estabelecimento. (20) Telemóvel do Estabelecimento, se existir. (21) Fax do
Estabelecimento. (22) Representante do Estabelecimento. (23) Número de Identificação Fiscal do Representante. (24) E-mail geral do Estabelecimento.
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Indicação dos tipos de energia produzida:
Designação

Designação

Permanentes

Descrição
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Assunto: ____________________

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Alijó
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Consumo (horário;mensal;anual)

Listagem de maquinas e equipamentos:
Quantidade

Número de trabalhadores:

Temporários

Descrição das instalações de carácter social, vestiários, sanitários, lavabos, balneários e dos
primeiros socorros:
Descrição

Indicação das principais fontes de emissão de ruído e vibrações das certificações e sistemas de
segurança das máquinas e equipamentos a instalar:

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Alijó
t

Indicação da origem da água utilizada/consumida, respectivos caudais, sistemas de tratamento
associados:
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Indicação das fontes de emissão de efluentes e geradoras de resíduos:
Designação
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Consumo (horário;mensal;anual)

Informação Complementar
Termo de responsabilidade da entidade exploradora do estabelecimento;
Documento que ateste os valores da potência eléctrica contratada ou potência térmica;
Alvará de utilização do imóvel para uso industrial (caso não exista no processo);

Projecto de instalação eléctrica (quando exigível nos termos da legislação aplicável);
Titulo de utilização dos recursos hídricos (quando aplicável);
Titulo de emissão de gases com efeito de estufa (quando aplicável);

Parecer relativo a emissões de compostos orgânicos voláteis para o ambiente(quando aplicável);
Licença ou parecer relativa a operações de gestão de resíduos (quando aplicável);

Comprovativo do pedido de vistoria do médico veterinário municipal ou auto de vistoria (quando aplicável);
Comprovativo do pagamento da taxa devida pela entrada do pedido;
Caso se trate de actividade produtiva similar ou local, alvará de utilização para uso industrial ou de outro
uso previsto no art. n.º41 do Dec-Lei n.º 209/08 de 29 de Outubro;

Entregou CD com documentos assinalados (em formato PDF);
Outro:
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_______________________________________________________________________________

A preencher pela Entidade Coordenadora
Está instruído com a documentação acima referida;
Não está instruída com toda a documentação acima referenciada. Foi aconselhado a não efectuar a entrega
do pedido sem que o mesma fosse corrigido. Tendo o mesmo persistido na entrega do pedido, nestas
condições informa-se que o pedido será recusado nos termos do estipulado no n.º 2 do art.42º do Dec-Lei
209/2008, de 29 de Outubro
O Funcionário
O Requerente/Representante

________________________________________

________________________________________
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Assunto: ____________________

(1) Nome completo da Denominação Social. (2) Número Identificação Fiscal da Empresa. (3) Morada/Sede da empresa, no largo, rua, etc. (4) Localidade da Empresa. (5) Freguesia da Instalação
da Empresa. (6) Concelho da Instalação da Empresa. (7) Código Postal. (8) Telefone da Empresa. (9) Telemóvel da Empresa, se existir. (10) Fax da Empresa. (11) Representante da Empresa. (12)
E-mail geral da Empresa. (13) Denominação do Estabelecimento. (14) Morada do estabelecimento, no largo, rua, etc. (15) Localidade do Estabelecimento. (16) Freguesia da instalação do
Estabelecimento. (17) Concelho da Instalação do Estabelecimento. (18) Código Postal. (19) Telefone do Estabelecimento. (20) Telemóvel do Estabelecimento, se existir. (21) Fax do
Estabelecimento. (22) Representante do Estabelecimento. (23) Número de Identificação Fiscal do Representante. (24) E-mail geral do Estabelecimento.

Descrição

