Requerimento n.º

data

Pago pela guia n.º

valor

€

O Funcionário, __________________________
EXMO. SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS
LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE GPL
LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO
LICENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Processo Nº

/

/

REQUERENTE
Nome
Morada
Freguesia

Código Postal

N.º Identificação
Fiscal

N.º Identificação
Civil

Válido
até

Telemóvel

Fax

-

-

Código da Certidão Comercial Permanente
Telefone
E-mail
Na qualidade

Proprietário

Usufrutuário

Locatário

Superficiário

Outro

REPRESENTANTE
Nome
N.º Identificação
Fiscal
Na qualidade

N.º Identificação
Civil
Mandatário

Sócio-gerente

Administrador

Válido
até

-

-

Outro

PEDIDO

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, e Portaria n.º 1188/2003,
de 10 de outubro, vem requerer a V. Exa. LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE GPL no
prédio a seguir identificado:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, e Portaria n.º 1188/2003,
de 10 de outubro, vem requerer a V. Exa. LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE
PRODUTOS DE PETRÓLEO no prédio a seguir identificado:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, e Portaria n.º
1188/2003, de 10 de outubro, vem requerer a V. Exa. LICENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS, no prédio a seguir identificado:

Local

Freguesia
MFV/GGUP
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Caracterização da instalação: _______________________________________________________
___
Produtos a armazenar e capacidades respetivas:________________________________________
Fim a que se destina: ______________________________________________________________
Indicação do prazo de exploração previsto: _____________________________________________

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS
O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu
processo.
1. Documentos comprovativos do direito à utilização do terreno onde se pretende realizar a instalação;
2. Memória descritiva:

2.1. Finalidade da instalação;
2.2. Produtos a armazenar;
2.3Capacidade de cada reservatório e sua caracterização (ou, sendo um armazém de taras de GPL, número e capacidade
das garrafas);

2.4. Normas e códigos construtivos e de segurança a que obedece a instalação, os materiais e os acessórios;
2.5. Equipamentos e disposições de segurança, higiene, salubridade e proteção ambiental;
2.6. Para as instalações a que respeita o anexo I do Decreto-Lei n.º 267/2002, ou quando solicitado pela entidade licenciadora:
2.6.1. Demonstração dos cálculos de resistência, de estabilidade e de fundações, assinada pelo respetivo responsável;
2.6.2. Princípios de funcionamento da instalação.
2.7. Identificação dos interesses relevantes potencialmente afetados pela instalação (nomeadamente servidões ou valores
arquitetónicos).
3. Peças desenhadas:

3.1. Planta topográfica, à escala de 1.10 000 ou outra adequada, mostrando a localização da instalação;
3.2. Planta geral de instalação, em escala não inferior a 1:000, definindo com rigor os seus limites e as suas confrontações numa
faixa de 100m onde se identifiquem, pelo menos, as ruas e, numa faixa de 50m adjacente à instalação, os edifícios habitados,
ocupados ou que recebem público;

3.3. Plantas, alçados e cortes, em escala não inferior a 1:100, que definam completamente a instalação e identifiquem todos os
seus elementos relevantes (nomeadamente reservatórios, tubagens, válvulas, unidades de abastecimento, respiros e sistema de
recuperação de gases, drenagens e sistemas de tratamento de águas residuais, conforme aplicável);
3.4. Para as instalações a que respeita o anexo I do Decreto-Lei n.º 267/2002, ou quando solicitado pela entidade licenciadora,
diagrama processual.
4. Comprovativo de seguro de responsabilidade civil do projetista, previsto no n.º 6 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º
267/2002, de 26 de novembro.
PEDE DEFERIMENTO
Assinatura

Data

-

-

O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o
mesmo seja devidamente corrigido.
NOTAS

O Técnico de Atendimento

Data

-

-
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