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Instalação não sujeita a licenciamento Classe B2
Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação
do pedido:
003 - Certidão da Conservatória do Registo Predial atualizada (Este documento é válido por um período de 6
meses)

012 - Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade
de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação
002 - Certidão da Conservatória do Registo Comercial
114 - Caderneta Predial (no caso da certidão da CRP não contemple a União de Freguesias)
026 - Planta de localização à escala de 1:5 000 ou outra adequada mostrando a localização da instalação
121 - Caracterização da instalação
123 - Certificado de inspeção das instalações emitido por uma EI (Entidade Inspetora) reconhecida pela Direção
Geral de Energia e Geologia (DGEG) respeitante ao cumprimento das regras de segurança
127 - Indicação da entidade exploradora das instalações reconhecida pela DGEG, quando tal for exigível pelo
Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de maio
124 - Certificado de aprovação da instalação, para o equipamento sob pressão, nos termos do Decreto-Lei n.º
97/2000, de 25 de maio
122 - Projeto do sistema de tratamento de águas residuais contaminadas com hidrocarbonetos, conforme
previsto no artigo 11.º do Anexo da Portaria n.º 131/2002, de 9 de fevereiro (quando aplicável)
066 - Termo de responsabilidade subscrito por autor de projeto, quanto ao cumprimento das disposições legais
e regulamentares aplicáveis (minuta DOGU.220)
067 - Comprovativo de pessoa legalmente habilitada a ser autor do projeto, incluindo comprovativo de
contratação de seguro de responsabilidade civil válido (quando aplicável)
Elementos complementares que se mostrem necessários à sua correta compreensão, em função, nomeadamente,
da natureza e localização da operação urbanística pretendida
073 - Outros pdf
074 - Outros dwf
Nota: A construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação das instalações de armazenamento e dos
postos de abastecimento de combustíveis obedecem ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, estando
para tal sujeitos a controlo prévio municipal.
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DOGU.A.069-01

Regulamento Geral de Proteção de Dados – Informação sobre o tratamento de dados pessoais
O município de Vila Nova de Famalicão é responsável pelo tratamento de dados pessoais do requerente subscritor do requerimento, sendo a finalidade a expressa no presente formulário. O titular dos dados tem
direito de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade dos dados pessoais, bem como poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento. Em caso de dúvida poderá ser
consultado o Encarregado de Proteção de Dados através do email: dpo@famalicao.pt. Para mais informações consulte www.famalicao.pt/politica_de_privacidade.

NIF 506 663 264

DOGU.A.069-01

Observações
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