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COMBUSTÍVEIS - AVERBAMENTO POR TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE OU SUSPENSÃO DE ATIVIDADE

  
     1. Requerimento 
  
     2. Cópia dos seguintes documentos do requerente (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 
  
 No caso de transmissão de propriedade é ainda obrigatória a entrega de: 
  
     4. Cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil 

Documentos a entregar Folhas

Nota: 
No  ato  de  apresentação  deste  pedido  são  devidas  taxas  instrutórias  (Regulamento  Municipal  de  Taxas  Relacionadas  com  a 
Atividade Urbanística e Operações Conexas). 
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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
Combustíveis - averbamento por transmissão 

da propriedade ou suspensão de atividade

Identificação do requerente

Nome

-Morada Código Postal

Localidade

 TelefoneDocumento identificação n.º. NIF / NIPC

E-mailTelemóvel

 Outro Arrendatário ProprietárioNa qualidade de

Vem requerer 
  
Averbamento da autorização de utilização n.º                          , emitida em                               , por motivo de: 
 

Código de acesso à certidão do registo comercial 

Código de acesso à certidão do registo predial

Suspensão de atividade por prazo superior a um ano

Transmissão, a qualquer título, da propriedade

Local

Identificação do imóvel

Observações

Lisboa,

Pede deferimento

E-mail

Meios de notificação

Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço eletrónico 
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COMBUSTÍVEIS - AVERBAMENTO POR TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE OU SUSPENSÃO DE ATIVIDADE
 
     1. Requerimento
 
     2. Cópia dos seguintes documentos do requerente (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
 
 No caso de transmissão de propriedade é ainda obrigatória a entrega de:
 
     4. Cópia da apólice de seguro de responsabilidade civil 
Documentos a entregar
Folhas
Nota:
No  ato  de  apresentação  deste  pedido  são  devidas  taxas  instrutórias  (Regulamento  Municipal  de  Taxas  Relacionadas  com  a  Atividade Urbanística e Operações Conexas). 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
Combustíveis - averbamento por transmissão 
da propriedade ou suspensão de atividade
Identificação do requerente
Na qualidade de
Vem requerer
 
Averbamento da autorização de utilização n.º                          , emitida em                               , por motivo de:
 
Identificação do imóvel
Meios de notificação
Homologação
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