ENTRADA Nº _______________
DATA ____ /____ / _________
RUBRICA _________________
Nº FOLHAS ________________

PROCº Nº __________/______

PEDIDO DE VISTORIA FINAL E EMISSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO
PARA INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS
E POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
GUIA Nº __________________
DATA ____ /____ / _________
RUBRICA _________________

Exmo. Senhor,
Presidente da Câmara Municipal de Albufeira

Requerente
_____________________________________________________________________________________
portador do BI ____________, NIF ____________, Telefone/Telemóvel ____________ / _____________
Residência/Sede _______________________________________________________________________
Código Postal ________-_________________________________________________________________
Endereço Electrónico ___________________________________________________________________
na qualidade de

1

______________________________________________________________________

vem requerer a V. Exa., ao abrigo do disposto no n.º 6 do Artº 12º do DL nº 267/2002 de 26 de Novembro,
na redacção em vigor, a vistoria final para efeitos de concessão do alvará de licença de exploração da
instalação de:
Reservatório enterrado

Reservatório superficial

Parque de garrafas

Posto de abastecimento

Outra _______________________________________ em:

Local de instalação
Localização ___________________________________________________________________________
Freguesia _____________________, deste Concelho, no qual serão armazenados
2

1

_________________

3

_____________________________________, com a capacidade de ______m , o qual se destina a
abastecimento público

consumo próprio

reservas

outros________________________

cujo prazo de exploração concedido foi de ______ anos.
Para o efeito, apresentam-se os seguintes elementos:

Instrução do pedido
Comprovativo do Seguro de Responsabilidade Civil de entidade exploradora.
(de montante igual ou superior ao definido pela C.M.A., de acordo com a capacidade requerida)

______________________________________________________________________

1

Indicar a qualidade em que apresenta o pedido

Modelo OP-A25.03

V.S.F.F.

Recebi comprovativo da entrega na Câmara Municipal.

Recebidos e conferidos os elementos anexos, os quais se
encontram em condições de aceitação.

____/____/______ O Requerente _______________________

_____/____/______ O Funcionário______________________

O requerente compromete-se a cumprir integralmente todas as normas legais regulamentares em vigor.
Pede Deferimento,
Albufeira, _____ de _________________ de 20____
O Requerente
__________________________________________

1
2

Identificação dos produtos a armazenar (gases de petróleo liquefeito – GPL, combustíveis líquidos, outros produtos de petróleo)
Indicar a capacidade da instalação, ou o número de garrafas para o caso de armazenamento de gases de petróleo liquefeito em taras

Submeter

Imprimir

