
 

 
 
 
 
 
 

 

                                          Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor 

 

SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (SIR) 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O USO INDUSTRIAL 

Identificação do Requerente: 

Nome/Designação:_____________________________________________________________________, 

Morada/sede:_____________________________________________________,nº_____,______º andar, 

Freguesia:__________________________________________________ código postal: ________-_____  

Concelho: ____________________________________________________________________________, 

NIF nº.: ____________________ B.I./ C. C. nº ____________________ data de validade: ___/___/_____, 

Telem nº.:________________ Telef º.:_______________, Email: ________________________________, 

Certidão Comercial Permanente (Código)___________________________________________________, 

Na qualidade de: _______________________________________________________________________ 

Vem requerer a V. Ex.ª declaração de compatibilidade do alvará de autorização de utilização n.º 

_______/__________, destinado a ____________________________________com o uso industrial 

seguidamente descrito:  

Caracterização da atividade Código da atividade económica (CAE)_______________________________  

Potência elétrica contratada _______________________________________kVA  

Potência térmica instalada _____________________________Kj/h  

Capacidade máxima anual de produção ________________________  

Número de trabalhadores __________________________________ 

Local da Pretensão: 

Morada______________________________________________________________________________

C.Postal:________________ Freguesia/União de Freguesias:___________________________________  

                                                

 

Registo de Entrada 

Procº Nº ____/201__ 

Em ____/____/201__ 

O Funcº __________ 



 

 

Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º__________________________________ e 

inscrito na matriz sob o artigo: ____________________________________________________________ 

e com a área de ____________________ m2. 

Antecedentes: Existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Ponte de Sor: 

Identificação do processo_______________________________  

Em nome de __________________________________________________________________________ 

Documentos instrutórios: 

- Alvará de autorização de utilização original do edifício ou fração ou cópia autenticada ou certidão de que 

a construção é anterior ao RGEU (para efeitos de averbamento) 

- Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 

utilização do edifício/ fração para o fim pretendido (caso não seja o titular da Autorização de Utilização); 

- Documento comprovativo da atribuição dos poderes necessários para agir em representação do 

requerente (caso aplicável);  

- Certidão do registo predial ou código de acesso;  

- Documento comprovativo da obtenção de autorização de assembleia de condomínios aprovada por 

maioria representativa de dois terços do valor total do prédio, só aplicável em edifícios constituídos em 

regime de propriedade horizontal;  

- Planta de localização à escala de 1:5 000 com coordenadas geográficas; 

Descrição sumária da atividade produtiva e compatibilidade com o RPDM: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Legislação: 

• Decreto-Lei n.º 169/2012, de 01.08, na sua redação atual 

• Portaria n.º 279/2015, de 14.09, na sua redação atual 

• Portaria n.º 280/2015, de 15.09, na sua redação atual 

• Portaria n.º 281/2015, de 15.09, na sua redação atual 

 

 

 

Pede deferimento, 

 

Ponte de Sor, ______ de ____________________de 202__ 

 

O (A) Requerente 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS 

Conferi a assinatura pelo B.I./C.C. nº _____________, válido até ___/___/____. O Funcº.______________ 

 

Pago pela Fatura/Guia nº __________, em ____/____/_____ 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/155881879/202110131606/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/70280829
https://dre.pt/application/file/a/70297521
https://dre.pt/application/file/a/70297522

