
 

 
 
 
 
 
 

 

                                          Exmo. Senhor 

                                                                                      Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor 

 

 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO DAS INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS/POSTO DE VENDA 

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: ________________________________, 

 

Vem requerer, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 

com a redação dada pelo decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de outubro, a licença  autorização para 

execução das redes de distribuição para a instalação de acordo com os dados do prédio abaixo indicado, 

juntando os elementos assinalados em anexo. 

Caraterização do prédio: 

Lugar/Rua:______________________________________________________________, N.º/Lote________, 

Localidade:_____________________________ Freguesia:________________________________________, 

Concelho:___________________________________________________ código postal: __________-_____, 

N.º Reg. Predial: ________________ Art.º Rústico:__________________ Art.º Urbano:________________, 

Caraterização da instalação: 

Classe de Instalação : A1   A2   A3                                        Prazo de Exploração: ____________Anos 

Produto a armazenar:_________________________________  Capacidades:_______________________ 

Finalidade: Abastecimento Público Abastecimento Próprio Reservas Outro:_______________   

 

 

 

Registo de Entrada 

Procº Nº ____/201__ 

Em ____/____/201__ 

O Funcº __________ 



 

 

 

Elementos Anexos ao pedido: 

Elementos Comuns a todas as classes de instalação: 

❖ Documento comprovativo do direito à utilização do terreno onde se pretende realizar a instalação; 

❖ Extratos das Plantas de condicionantes e ordenamento do PDM, PU ou PP ou extrato das plantas de 

síntese e cedências no caso de loteamento; 

❖ Planta de localização à escala 1:10 000 ou outra adequada mostrando a localização da instalação; 

❖ Comprovativo do seguro de responsabilidade civil projetista. 

Elementos para a Classe A1: 

❖ Descrição sumária da instalação, incluindo desenhos da implantação do(s) reservatório e do traçado 

da rede de distribuição (se aplicável); 

❖ Documento comprovativo de inscrições no Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P. (INCI, I.P.) da 

entidade executora do projeto e respetivo seguro de responsabilidade civil. 

Elementos para a Classe A2:  

❖ Projeto da instalação com memória descritiva e desenho de implantação dos reservatórios e do 

traçado da rede de distribuição (se aplicável); 

❖ Declaração de conformidade do projeto emitido pelo técnico projetista inscrito na DGEG; 

❖ Documento comprovativo de inscrição do Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P. (INCI, I.P.) da 

entidade executora do projeto e respetivo seguro de responsabilidade civil. 

Elementos para a Classe A3: 

❖ Ficha Técnica da instalação com indicação da capacidade prevista, das regras de segurança prevista 

nas portarias 451/2001 de 05/05, 460/2001 de 08/05, 131/2002 de 09/02 e 362/2005 de 04/04. 

 

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 ____/____/_____ 


