COMBUSTÍVEIS - CESSAÇÃO DE ATIVIDADE
Documentos a entregar
1. Requerimento
2. Cópia dos seguintes documentos (em função da respetiva qualidade)
Pessoas singulares: documento de identificação
Sociedades: certidão da conservatória do registo comercial emitida há menos de um ano ou código de acesso à certidão permanente;
documento de identificação do(s) representante(s) legal(is)
Associações ou Fundações: estatutos; ata de eleição dos corpos diretivos; documento de identificação do(s)
representantes legais
Mandatários: procuração ou outro documento que confira a representação; documento de identificação do mandatário
3. Documentos comprovativos do direito à utilização do terreno onde se pretende realizar a instalação
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4. Original do alvará de exploração/utilização

Notas:
- Quando a cessação de atividade exigir o desmantelamento de instalação localizada no domínio público, deve requerer o licenciamento
ou comunicação prévia da respetiva obra, ao abrigo do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99, de 16
de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro)
- Os documentos devem ser numerados e organizados pela ordem indicada
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Combustíveis - cessação de atividade

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Identificação do requerente
Nome
Morada

Código Postal

-

Localidade
NIF / NIPC

Doc. identificação n.º
Telemóvel

Telefone

E-mail

Código de acesso à certidão do registo comercial
Código de acesso à certidão permanente do registo predial
Na qualidade de

Proprietário

Arrendatário

Outro

Vem comunicar
A cessação da atividade e requerer o cancelamento da respetiva licença/autorização da atividade de:
Instalações de armazenamento de produtos do petróleo
Posto de abastecimento de combustíveis
Rede de distribuição de gases combustíveis da 3ª família, (Gases de petróleo liquefeitos - GPL), associada a reservatórios de GPL com
capacidade global inferior a 50 m3
Identificação do imóvel
Local
Meios de notificação
Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço eletrónico
E-mail
Fica informado que o local deverá ser reposto em condições que garantam a segurança dos cidadãos e do ambiente, podendo ser necessário
retirar os equipamentos. A adoção destas medidas é da responsabilidade do titular da exploração, que suportará os correspondentes encargos.

Observações

Pede deferimento
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