PROPOSTA E ACEITAÇÃO DE SERVIÇOS
NÍVEIS SONOROS (CATEGORIA L)
PROCESSO: ______/______
(A PREENCHER PELO LTA)
PÁGINA 1 DE 2

1. Objetivo e Campo de Aplicação do Serviço
Os ensaios e as verificações a realizar pretendem comprovar a conformidade dos veículos em termos de nível
sonoro admissível e dispositivo de escape através da medição do ruído do veículo imobilizado e do veículo em marcha.
A presente proposta é válida para veículos da categoria L.
2. Descrição do serviço
O serviço será realizado no Aeródromo Municipal de Braga ou no Páraclube de Santarém e a tabela seguinte
descreve para cada ensaio a realizar, o estatuto e o método respetivos:
Descrição do ensaio
Nível sonoro admissível e dispositivo de
escape. Medição do ruído do veículo em
marcha (L)
Nível sonoro admissível e dispositivo de
escape. Medição do ruído do veículo
imobilizado (L)
Nível sonoro admissível e dispositivo de
escape. Medição do ruído do veículo em
marcha (L)
Nível sonoro admissível e dispositivo de
escape. Medição do ruído do veículo
imobilizado (L)

Local
Aeródromo
Municipal de
Braga

Páraclube de
Santarém

Estatuto

Regra de decisão

Método

Não aplicável

Decreto‐Lei nº
86A/2010, Diretiva
97/24/CE (Capitulo 9),
Diretiva 2009/108/CE,
Regulamento Delegado
(EU) Nº 134/2014
(Anexo IX)

Não acreditado

Acreditado

Acreditado

Não aplicável

Compete ao requerente a entrega do veículo no local pretendido para a realização do ensaio. O veículo a
ensaiar deve apresentar‐se em condições normais de circulação, em bom estado de conservação/funcionamento e
com o número de identificação (gravado a frio e na chapa de fabricante) perfeitamente legível.
O requerente deve comprometer‐se a disponibilizar toda a informação técnica necessária (documentos, dados
técnicos disponíveis e requisição de serviços em anexo) para a preparação e execução dos ensaios pretendidos, no
momento em que aceita a execução do serviço.
Compete aos técnicos de laboratório do LTA, a preparação e/ou instrumentação do veículo de acordo com os
requisitos legais, assim como a condução do mesmo durante os ensaios.
Consta ainda do serviço a realizar a emissão de um relatório e de uma declaração de conformidade / não
conformidade. No caso de aprovação, a declaração de conformidade dá origem à emissão de um código que será
enviado ao requerente para entrega no IMT.
3. Programa de trabalho
Os ensaios são realizados em data a definir posteriormente. São realizados por ordem de chegada ao local de
ensaio e a sua duração prevista é de 30 minutos, por unidade.
A data de realização do serviço será indicada ao requerente com, no mínimo, uma semana de antecedência e
a data apenas sofrerá alterações caso as condições climatéricas não sejam as apropriadas. Neste último caso o
requerente será igualmente avisado com a antecedência possível.
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4. Orçamento e condições de pagamento
O preço para a realização dos ensaios é de 165€ (IVA incluído).
No caso do veículo se submeter a um segundo ensaio (reinspeção), terá um custo adicional de 125€ (IVA
incluído).
O pagamento deverá ser faseado e efetuado da seguinte forma: 85€ no momento em que o requerente for
informado da data para a realização do serviço (sendo neste caso possível o pagamento por transferência bancária) e
os restantes 80€ deverão ser pagos no dia dos ensaios, aquando a apresentação do veículo (em numerário, cheque ou
MB).
(Para pagamentos por transferência bancária deverá utilizar o seguinte NIB: 0033 0000 4531 4697 6080 5).
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5. Termos e condições gerais













Para efeitos da presente proposta entende‐se por requerente ou cliente a pessoa ou organização que requer a prestação de um serviço;
Qualquer aceitação de execução de serviços subscrito com o LTA‐ Laboratório de Tecnologia Automóvel, Lda rege‐se pelas condições gerais, e quando
aplicável, pelas condições especiais acordadas entre ambas as partes;
A aceitação de uma execução de serviço, por parte do cliente equivale a um pedido em firme e supõe um compromisso entre ambas as partes;
A fatura será emitida no dia de execução do serviço ou no ato da entrega da restante documentação resultante dos ensaios;
Qualquer alteração sobre o alcance dos serviços contratados, prazos de execução, preços, prazos de pagamento ou quaisquer outras condições acordadas
deverá constar de um apêndice contratual assinado por pessoas autorizadas em representação de ambas as partes;
Os veículos e/ou dispositivos assim como qualquer outro tipo de amostras de ensaio, depositados nas instalações do LTA‐ Laboratório de Tecnologia
Automóvel, Lda. estarão sujeitos as medidas de confidencialidade ordinárias em vigor. Se o cliente desejar medidas de confidencialidade adicionais, deverá
manifestá‐lo antecipadamente, em cujo caso as medidas acordadas constarão expressamente nas condições especiais;
Toda a informação gerada no LTA é confidencial. Caso seja solicitada por órgão oficial será comunicado ao cliente, se eventualmente não se encontrar em
segredo de justiça;
Todas as pertenças do cliente que permaneçam no Laboratório são da responsabilidade do cliente, a não ser que tenha sido especificado em contrário nas
condições especiais;
O Laboratório é o responsável pela qualificação profissional dos técnicos de laboratório que realizam os ensaios;
A condução de veículos nas pistas de ensaios está condicionada a aplicação das normas de circulação vigentes. Os técnicos de laboratório têm conhecimento
da versão atualizada do documento em que se detalham essas normas;
Após os ensaios todas as pertenças do cliente serão entregues a este nas instalações do Laboratório.

6. Política de privacidade de dados
Para dar cumprimento ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais – Regulamento nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
27 de abril de 2016, que estabelece as regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares e que se aplica
diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado membro da União Europeia, nomeadamente Portugal.
Assumindo‐se como a mais importante medida regulamentar de proteção da privacidade, através da proteção de dados pessoais e aplicando‐se a todos os
residentes na EU, independentemente da sua nacionalidade, vem colocar o indivíduo (a pessoa) e o seu direito à privacidade no centro da proteção de dados.
O laboratório LTA – Laboratório de Tecnologia Automóvel, Lda. sempre se pautou pelo respeito das normas legais no que concerne ao tratamento e
privacidade dos dados dos seus Clientes, Fornecedores, Parceiros e Colaboradores. Por este motivo, para dar continuidade aos procedimentos internos e estrito
cumprimento do novo Regulamento, o LTA – Laboratório de Tecnologia Automóvel, Lda. dá‐lhe a conhecer as novas regras aplicáveis ao tratamento dos seus
dados pessoais, os direitos que lhe assistem, assim como a forma como pode gerir, diretamente e de forma simples, os respetivos consentimentos.
Assim, o LTA – Laboratório de Tecnologia Automóvel, Lda. é a entidade responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais e por assegurar a proteção da
sua privacidade, atuando em conformidade com a lei e o novo Regulamento, determinando os meios de tratamento e as finalidades.
Os dados pessoais que possuímos foram‐nos facultados no momento da solicitação de serviço/informação através de correio eletrónico, telefone ou CTT,
por parte do titular desses dados, sendo objeto de tratamento com total respeito e lealdade no cumprimento da legislação em vigor, quer sejam dados
automatizados, ou não automatizados.
Todos os dados pessoais são tratados para cumprimento de imposições legais, para esclarecimento de dúvidas apresentadas pelo cliente, proporcionar
informações úteis e imprescindíveis ao bom desenvolvimento das atividades da empresa nos seus diferentes serviços, assim como emissão de propostas, relatórios
e documentos oficiais, solicitados pelo cliente.
Os dados são utilizados pelo LTA – Laboratório de Tecnologia Automóvel, Lda. mediante o consentimento do titular dos dados, podendo ainda ser
comunicados a autoridades judiciais, fiscais e reguladoras, com a finalidade do cumprimento de imposições legais.
Mais informamos que, a LTA – Laboratório de Tecnologia Automóvel, Lda. conservará os seus dados pessoais pelo período necessário aos respetivos fins.
Caso pretenda manter os seus dados e as informações que o LTA – Laboratório de Tecnologia Automóvel, Lda. tem registados, não terá de fazer nada. No
entanto, informamos que, em qualquer momento, poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e portabilidade dos seus dados pessoais,
desde que não esteja em estrita contradição com obrigações legais.
Se entender querer agora ou em qualquer momento retirar esse consentimento, ou alterar a informação de acordo com a legislação em vigor, pode efetuá‐
lo enviando um correio eletrónico para a nossa conta: geral@lta.pt
O LTA – Laboratório de Tecnologia Automóvel, Lda., garante que os seus dados são objeto de um tratamento lícito, leal e transparente. E que tomámos
regularmente medidas e temos procedimentos para que esses dados sejam invioláveis. Contudo, caso sê dê uma violação dos referidos dados, para sua segurança,
será notificado do sucedido.
O LTA – Laboratório de Tecnologia Automóvel, Lda. considera de elevada importância a proteção e confidencialidade dos seus dados pessoais. Por isso,
adotámos as medidas que consideramos adequadas para assegurar a exatidão, integridade e confidencialidade desses dados pessoais, bem como todos os demais
direitos que lhe assistem.

Aceitação da execução do serviço
Declaro para os devidos efeitos que li e que concordo com as condições descritas referentes ao serviço que
pretendo requerer:
Nome do requerente:______________________________________________________________________

Local, data e assinatura do Requerente
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__________________________, _______________, __________________________________________
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Nome:
Morada:
‐
NIF:
Contacto telefónico:
Endereço eletrónico:

Pretendo que sejam utilizados os dados do proprietário para envio da documentação:

Sim

Não (*)

Sim

Não (*)

(*) No caso de serem outros os dados para envio da documentação por favor preencha as tabelas seguintes.

Nome:
Morada:
‐
Endereço eletrónico:

Pretendo que sejam utilizados os dados do proprietário para emissão de fatura:
(*) No caso de serem outros os dados para emissão de fatura por favor preencha as tabelas seguintes.

Nome:
Morada:
‐
NIF:

2. LOCAL DE ENSAIO E APRESENTANTE
Deverá indicar o local e data pretendidos para a realização do ensaio. No entanto, a sua marcação só será válida após
confirmação do LTA.

Assinale
com X

Local
Braga (kartódromo)
Santarém (Páraclube)

Data
A agendar de acordo com disponibilidade dos técnicos
A agendar de acordo com disponibilidade dos técnicos
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Nome do
apresentante:
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3. DADOS TÉCNICOS DO VEÍCULO A ENSAIAR

3.1 Identificação do veículo
Matrícula:

VIN:

Marca:

Modelo:

Ano:

3.2 Identificação do motor
Marca/Modelo:

/

Nº cilindros:

Nº de motor:

Cilindrada:

Combustível:

Nº de tempos:

Potência Máxima:

[kW] às

[cm3]

[rpm]

3.3 Caixa de velocidades
Tipo de caixa (assinale com X):
Automática (*):
(*) Preencher campo 3.3.1

3.3.1 Com/Sem seletor:

Não Automática (*):
(*) Preencher campo 3.3.2

3.3.2 Nº de velocidades:

3.4 Pneumáticos
1º Eixo:

Marca/Modelo:

/

Dimensão:

/

Dimensão:

2º Eixo:

Marca/Modelo:

3.5 Escape

LTA-088 v07

Marca/Modelo:

/
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