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VISTORIAS/INSPEÇÕES A POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E 
DE INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DO PETRÓLEO 

 
Exma. Sr.ª 
Presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal 

 

 

Identificação ________________________________________________________________________, 

BI / Cartão de Cidadão n.º __________________, emitido em / válido até ______________  Contribuinte 

Fiscal n.º __________________, com sede/morada em_______________________________________  

____________________________________, freguesia de ___________________________, concelho 

de __________________, código postal ________________, telefone n.º ________________, telemóvel 

____________________E-mail: __________________________________________________________ 

vem na qualidade de _________________________________, do prédio/edifício sito em 

___________________________________________________________________________________, 

Setúbal, requerer a V. Exa, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, na redação 

conferida pelo Decreto-Lei n.º nº 217/2012 de 9 de Outubro: 

Tipo de Procedimento:    

 – Vistoria Final  - Prevista nº 6 do Artigo 12º.  

 – Inspeção Periódica - Prevista no Artigo19º. 

Tipo de Instalação:    

 – Posto de Abastecimento de Combustível                 

 – Instalações de Armazenamento de Combustíveis  

 - Reservatórios (não superior a 40 m3/reservatório) 

 

 

      – Reinspecção - Prevista nº 7 do Artigo12º. 

 

 

           - Parque de Garrafas 

           – Redes e Ramais de Distribuição 

 

Indicação da entidade exploradora da instalação:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Pede deferimento, 

 

Assinatura ___________________________________________________________________________ 

 
Junta os seguintes documentos: 
 

 –  Seguro de responsabilidade civil (nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 14)  

 –  Cópia da licença de exploração e/ou de certificado de anterior reinspecção (para realização de 
inspeção periódica) 

 
PROTEÇÃO DE DADOS  
 

 – Autorizo o Município de Setúbal a utilizar os dados fornecidos no presente requerimento no âmbito 
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do processo a que se destina, bem como os contatos pessoais para comunicação no âmbito deste e de 
outros processos. 
 

 
NOTAS: 
 
● Para efeitos do disposto nos artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 555/99, na publicação em vigor, os 
elementos são entregues em formato digital. 
●O requerimento deve ser autenticado através de assinatura digital do requerente. Caso este não 
possua meios para autenticar digitalmente este documento, deverá efetuar a assinatura em papel, 
digitalizar o formulário e inseri-lo no CD/PEN/DVD. 
●O presente pedido está sujeito ao pagamento de taxas, de acordo com o Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas do Município de Setúbal em vigor. 


