INSTALAÇÕES DE ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEIS
LICENCIAMENTO
REGISTO DE ENTRADA
Reg. Ent. n.º:
Processo n.º:
Registado em:
O Funcionário:

Exmo. Sr.º:
Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades
REQUERENTE

Nome:
Residência/Sede ,
:
Código
Postal:
NIF/NIPC:
Telefone:

Localidade
:

N.º
Freguesia:

Concelho:

BI/CC:

Passaporte:

Telemóvel:

Fax:

Válido até:

E-mail:

REPRESENTANTE
Nome:
Residência/Sede ,
:
Código
Postal:
NIF/NIPC:
Telefone:

Localidade
:

N.º
Freguesia:

Concelho:

BI/CC:
Telemóvel:

Passaporte:
Fax:

Válido até:

E-mail:

OBJECTO DO PEDIDO
Requer a V. Ex.ª em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº. 267/2002, de 26 Novembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 31/2008, de 25 de Fevereiro e com a Portaria n.º 1188/2003, de 10 de
Outubro, se digne promover a aprovação do Licenciamento de obras de
- Ampliação

– Alteração

- Reservatório de
- Parque de

– Conservação

– Construção

- Reconstrução

– Legalização de:

m3
garrafas com

capacidade

- Outro:
Produto a armazenar:
A obra em causa será realizada no prédio no verso descrito, no prazo de:

meses.

ASSINATURA
Espera deferimento,
Oliveira de Frades,

Conferi:

O requerente,

B.I. ou C.C. n.º

(1) Proprietário / usufrutuário / locatário / superficiário / mandatário de..., indicar quem e qual a respectiva legitimidade /
titular do direito de uso / outros (indicar quais).
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IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
Prédio

- rústico,

- urbano,

- fração autónoma urbana n.º

que se situa na

Lote n.º

Lugar:

Freguesia:

Município:

Inscrição matricial (artigo)

m2

área

descrito na Conservatória do Registo Predial de Oliveira de Frades sob o n.º

a confrontar do

Norte:
Sul:
Nascente:
Poente:
DOCUMENTOS QUE DEVEM INSTRUIR O PROCESSO
1. Documentos comprovativos do direito à utilização dos terrenos onde se pretende realizarem a
instalação: acta da reunião do condomínio / declaração do proprietário do prédio ou do titular de
qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação e respectivos documentos
comprovativos.
2. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do Registo Predial
referente ao prédio ou prédios abrangidos.
3. Extracto da planta de ordenamento do plano municipal de ordenamento do território, de maior
pormenor e da planta síntese do loteamento, se existir, assinalando a área objecto da pretensão.
4. Planta de localização e enquadramento à escala a fornecer pela Câmara Municipal, com a
indicação precisa do local onde se pretende executar a obra.
5. Memória descritiva da obra a realizar, incluindo a caracterização das instalações e produtos a
armazenar e o prazo de exploração previsto.
6. Projecto de arquitectura das instalações.
7. Projectos das especialidades.
8. Pareceres das entidades exteriores ao município (facultativo).
9. Estimativa do custo total da obra.
10. Calendarização da execução da obra.
11. Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projectos quanto ao cumprimento das normas
legais e regulamentares aplicáveis.
12. Número de exemplares: 2, a que acresce uma cópia por cada entidade a consultar.

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO
Taxa paga guia n.º

de _____/_______/20____ , montante de

______________, _______ €
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