PEDIDO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO/EXPLORAÇÃO ARMAZENAMENTO DE
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO E DE POSTOS DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Artigo 14º e 15º do DL 267/2002 de 26 de novembro, na sua atual redação

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome

Na qualidade de

Morada Fiscal
Freguesia

Concelho

Código Postal

Identificação Fiscal

Tipo

Telefone

Telemóvel

E-mail

Autorizo que as notificações sejam realizadas exclusivamente por via eletrónica, para o endereço de correio eletrónico identificado no
presente requerimento.

PRETENSÃO
Vem requerer ao abrigo do disposto no Anexo III do DL nº 267/2002 de 26 de novembro, na sua atual redação, e portaria nº 1188/2003 de 10
de outubro, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 1515/2007 de 30 de novembro, para o(s) prédio(s) sito no(a) Rua ou Lugar
freguesia
predial de Miranda do Douro sob o(s) nº(s)

descrito(s) na conservatória do registo
e inscritos na matriz sob o(s) artigo(s) nº(s)

,a

licença de exploração referente a:
Instalações de armazenamento de produtos de petróleo;
Posto de abastecimento de combustível não localizado nas redes viárias regional e nacional;
Autorização para a execução e entrada em funcionamento das redes de distribuição, objeto do DL nº 125/97 de 23 de maio, quando
associadas a reservatórios com capacidade global inferior a 50m3;
ANTECEDENTES
Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal para o local em causa.
Existe(m) para o local o(s) seguinte(s) processo(s) nºs

/

e

/

.

ELEMENTOS DE INSTRUÇÃO
Artigo 15º da portaria 1188/2003, de 10 de outubro, alterada pela portaria 1515/2007 de 30 de novembro
Indicação da entidade exploradora das instalações reconhecida pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), quando exigível nos
termos do DL nº 125/97 de 23/5;
Para o equipamento sob pressão, certificado de aprovação de instalação, nos termos do DL nº 97/2000, de 25 de maio;
Termo de responsabilidade pela execução das instalações, de acordo com o nº3 do artigo 6º do DL nº 125/97, de 23 de maio;
Comprovativo de seguro de responsabilidade civil destinado a cobrir os riscos associados à respetiva atividade (nº3 do art.º 14º do DL
nº 267/2002 de 26 de novembro, na sua atual redação e artigo 15º da portaria nº 1188/2003 de 10 de outubro alterada pela portaria nº
1515/2007 de 30 de novembro;
Nota: a construção, reconstrução, alteração, ou conservação das instalações de armazenamento e dos postos de abastecimento de
combustível obedecem ao regime jurídico da urbanização e edificação, estando por tal sujeitos a controlo prévio municipal.
DATA E ASSINATURA
Pede Deferimento,
Assinatura
PO.01-IM.1.168.00

Data

1

