CONTROLO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Documentos a entregar
1. Requerimento
2. Cópia dos seguintes documentos do requerente:
a. Pessoas singulares: documento de identificação
b. Sociedades: certidão da conservatória do registo comercial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão
permanente; documento de identificação do(s) representante(s) legal(is)
c. Associações ou Fundações: estatutos; ata de eleição dos corpos diretivos; documento de identificação do(s) representante(s)
legal(is)
d. Condomínios: cartão de contribuinte do condomínio; ata de eleição do(s) administrador(es); documento de identificação
do(s) administrador(es)
3. Cópia do documento comprovativo de legitimidade do requerente:
a. Proprietários: certidão da conservatória do registo predial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão
permanente ou caderneta predial emitida há menos de um ano
b. Mandatários: documentos constantes no ponto 3.a.; procuração ou outro documento que confira a representação; documento
de identificação do mandatário (constantes no ponto 2.)
c. Arrendatários: documentos constantes no ponto 3.a.; contrato de arrendamento ou caso não exista, último recibo de renda
d. Promitentes-compradores: documentos constantes no ponto 3.a.; contrato-promessa de compra e venda
e. Condomínios: cartão de contribuinte do condomínio; ata de eleição do(s) administrador(es); documento de identificação
do(s) administrador(es)
4. Documento comprovativo de propriedade do instrumento
5. Certificado de conformidade para instrumentos recentemente adquiridos
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6. Comprovativo de início de atividade ou alvará de licença de utilização
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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Controlo metrológico para instrumentos de medição

Identificação do requerente
Nome
Código Postal

Morada
Freguesia

Localidade
Doc. identificação n.º

Telefone

Fax

Telemóvel
NIPC / NIF

E-mail
CAE

-

Código de cliente

Ramo de actividade

Identificação do Instrumento de Pesagem

1

2

3 (*)

Designação do Instrumento
Marca
Modelo
Classe de Exatidão
Alcance máximo/Valor nominal
Nº de série
Despacho de Aprovação de Modelo/Aprovação CE nº
(*) No caso de pretender verificar mais do que três instrumentos de pesagem é necessário preencher outro formulário

Outros dados

Localização do Instrumento (quando morada diferente)

Verificação pretendida
Verificação periódica (Classe I até 2 500g, Classe II até 2.000Kg, Classe III e IIII até 60.000 Kg)
Primeira Verificação após reparação (Classe I até 2 500g, Classe II até 2.000Kg, Classe III e IIII até 5.000 Kg)
Verificação extraordinária
Identificação de outros instrumentos de Medição
Tipo de Instrumentos de Medição

Massas (pesos)

Contadores de Tempo

Taxímetros

Parcómetros

Designação do Instrumento
Marca
Modelo
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Classe de Exatidão
Valor nominal
Outros dados
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Localização do instrumento (quando morada diferente)

Observações

Verificação pretendida
Verificação periódica (massas, contadores de tempo, parcómetros e taxímetros)
Primeira Verificação (massas)
Primeira Verificação Após Reparação (contadores de tempo)
Verificação Extraordinária (todos os instrumentos de medição)
2ª Fase da Primeira Verificação (apenas para Taxímetros)

Nos termos da legislação em vigor, nomeadamente nos termos do n.º 1 do art.º 1 do art.º 4º do DL 291/90 de 20 de Setembro,
venho requerer o controlo metrológico para os instrumentos de medição mencionados

Lisboa,
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Assinatura
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