Instalações de armazenagem de combustíveis
Vistoria e emissão de licença de exploração
Reg. de entrada
Registo nº _________ / ___________
Data: ______ / ______ / ______
Livro: __________________

Registado por: _______________
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome:
Estado:

Contribuinte nº:

BI/ CC:

Morada:

Freguesia:

Código Postal:

-

Concelho:

Tel./Tlm

Email:
Na Qualidade de:

Proprietário

Procurador

OBJETO DO PRÉDIO
Prédio sito em:

Freguesia:

Descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do
Bispo sob nº:

Área :

m2

Inscrito na Matriz Predial urbana/ rustica sob o nº:

Área :

m2

Processo nº

Licença de obras nº

/

/

Vem requerer a V. Exa., em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 267/2002 de 26 de
novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 217/2012, de 9 outubro e com a Portaria nº 1188/2003,
de 10 de outubro alterada pela Portaria nº 1515/2007 de 30/11, vistoria e emissão da licença de
exploração do posto de abastecimento de combustiveis de _______ m³ parque de _______
garrafas, sito em _________________________________________________, freguesia de
_______________________________.

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
– Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a
faculdade de realização da operação;
– Certidão de descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo
predial referente ao prédio ou prédios abrangidos;
– Para o equipamento sob pressão , certificado de aprovação da instalação, nos termos do
Decreto-Lei nº 97/2000 de 25 de maio, modificado pelo Decreto-Lei nº 90/2010, de 22 de julho;
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e
processamento dos serviços do Município de Vila do Bispo. Os titulares dos dados podem aceder à informação
que lhes diz respeito e solicitar por escrito a sua actualização ou correcção.
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– Termo de responsabilidade, nos termos do artigo 18º do Decreto-Lei nº 217/2012, de 9 de
outubro;
– Prova da titularidade de apólice de seguro da responsabilidade civil no montante destinado a
cobrir os riscos associados à respetiva atividade no montante de 1.350.000€;
– Telas finais, quando aplicável;
– Registo no Livro de Obra ou Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto das
infraestruturas e telecomunicações (ITED) nos termos da alínea c) do artigo 69º do Decreto-Lei
nº123/2009, de 21 de Maio;
– Cópia do certificado de Exploração emitido pela associação inspetora das instalações elétricas
(Certiel);
– Livro de obra, quando tenham sido realizadas obras;
– Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com dados referentes à
operação urbanística a realizar;
– Documento comprovativos de que a construção do(s) reservatório(s) está(ão) de acordo com
o respetivo código e da realização, com resultado aprovativo, da prova hidráulica e do teste de
estanquidade do(s) reservatório(s), da responsabilidade do construtor;
– Declaração, atestando que os materiais dos acessórios e das tubagens satisfazem as normas
da qualidade legalmente exigidas;
– Documento comprovativo da qualidade do revestimento do(s) reservatório(s) dos acessórios
e das tubagens;
MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte
endereço eletrónico
Email:

ASSINATURA
Pede Deferimento,
Vila do Bispo, ______ de ________________ de ________
_______________________________________________

VERIFICAÇÃO
Conferi e confirmo o recebimento dos documentos referidos no requerimento supra:
Em ____ / ____ / ______

O Funcionário ____________________________

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do
Município de Vila do Bispo. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes diz respeito e solicitar por escrito a sua actualização ou
correcção.
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