
Ex.mo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

  

A. Identificação do Requerente

Nome: 

Com morada/sede1 em  

Freguesia de   Concelho de  

Código Postal  - Telefone: , Contribuinte nº 

Código da Certidão Comercial Permanente:  

E-mail: , na qualidade de2   

B. Pretensão
        

 Vem requerer vistoria final para:

          Instalação de Classe A1             Instalação de Classe A2                Instalação de Classe A3      

Localização do imóvel:

sito em ,

freguesia de 

    Declaro que autorizo o envio de notificações, no decorrer  deste processo, para o seguinte endereço

eletrónico: 

Elementos a anexar:

    Identificação da entidade exploradora das instalações, reconhecida pela DGEG (quando for exigível nos termos do D.L. nº 125/97).

Para instalações de Classe A1 e A2 é ainda obrigatório a entrega de:

    Para os equipamentos sob pressão, certificado de aprovação, nos termos de D.L. nº 97/2000.

    Termo de responsabilidade pela execução das instalações.

Nota: Previamente à emissão da licença de exploração deverá fazer prova da titularidade de apólice de seguro de responsabilidade civil (nos
termos do nº 3 do artigo 14º, por remissão do n.º 3 do artigo 5º, ambos do D.L. nº 267/2002, com a redação dada pelo D.L. nº 217/2012, Lei
nº15/2015 e artigo 17º da portaria nº 1188/2003, com a redação dada pela Portaria n.º1515/2007) .
Os documentos devem ser organizados pela ordem indicada, com numeração sequencial por folha.

E. Data e Assinatura

Pede deferimento,                                                                                           O Requerente,

Aos / /                  Assinatura 

1 Riscar o não aplicável

2 Proprietário, Usufrutuário, Locatário, Superficiário, Mandatário, Sócio-Gerente, Administrador.
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Registo de Entrada:

 Licenciamento de Combustíveis - Pedido de Vistoria Final
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