G-VI -ANEXO LICENC. SIMPLIFICADO - CLASSE A3
ABASTECIMENTO/ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS
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Classificação: 00.00.00

Elementos anexos ao requerimento
NOTA: na 1ª coluna assinale os elementos apresentados com o requerimento
a 2ª coluna destina-se ao uso exclusivo dos serviços camarários.

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial,
ou código de acesso à certidão permanente do registo predial; quando omissos, a certidão negativa do
registo predial, e a caderneta predial com os correspondentes artigos matriciais
Documentos comprovativos da qualidade de titular de direito, para realização da operação ou da
atribuição dos poderes para agir em sua representação, sempre que tal não resulte do número anterior
Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação
prévia, caso exista e esteja em vigor, ou indicação do respetivo procedimento administrativo, acompanhada
de declaração dos autores e coordenador dos projetos de que a operação respeita os limites constantes da
informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE, se o requerente
estiver a exercer a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 4.º do RJUE;
Planta topográfica à escala 1:2000 obtida nos serviços municipais competentes, com indicação das
coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de coordenadas
geográficas ETRS89-TM06
Ficha técnica da instalação com indicação da capacidade prevista, das regras de segurança previstas
nas Portarias n.os 451/2001, de 5/05, e 460/2001, de 8/05
Declaração emitida pelo autor do projeto, de conformidade do projeto com a regulamentação de
segurança aplicável, designadamente a do setor dos combustíveis, indicada no anexo n.º 1 da Portaria n.º
1188/2003 de 10.10 projetista e do modelo indicado no anexo 2 da mesma portaria
Comprovativos da habilitação do autor do projeto
Comprovativo do seguro de responsabilidade civil do projetista, nos termos do artigo 45.º da Lei n.º
15/2015 de 16/02
Cópia em suporte informático (peças escritas em .pdf e peças desenhadas em .dwf) e declaração de
conformidade digital
Outro: __________________________________________________________________________
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