
 

     R e g i s t o  d e  E n t r a d a

L I C E N C I A M E N T O

S I M P L I F I C A D O  D E  I N S TA L A Ç Õ E S  R E F E R E N T E S  A  C O M B U S T Í V E I S

C L A S S E  A 1 ,  A 2  e  A 3

Ex.mo Senhor

Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

REQUERENTE

Nome:  NIF: 

Morada: 

Código Postal:     

Documento de  Identificação:   BI      CC    Número:   Validade:  

Contacto telefónico:  E-mail: 

REPRESENTANTE

Nome:  NIF: 

Morada: 

Código Postal:     

Documento de  Identificação:   BI      CC    Número:   Validade:  

Contacto telefónico:  E-mail: 

Qualidade de:   Mandatário       Sócio Gerente       Administrador        Procurador        Outra: 

OBJETO DO REQUERIMENTO

Vem, na qualidade de , requerer o Licenciamento Simplificado:   Classe A1     Classe A2

 Classe A3, nos termos do nº 1 do Art.º 7.º do Dec. Lei 267/2002, de 26 de novembro, com a redação atual.

A instalação caracteriza-se por:

  Reservatório superficial;  Reservatório enterrado; 

 Parque de garrafas;       Posto de abastecimento;  Outro: .

Capacidade de armazenagem:  m3.

Produtos a armazenar: 

   GPL;     Gasóleo;     Gasolina;      Outra: .
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Fim a que se destina:

 Abastecimento próprio;  Abastecimento público;

  Reservas;  Outro: .

A instalação  localizar-se  em  ,  na

freguesia  de   deste  concelho,  cujo  prédio  está

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º  e inscrito na matriz sob o artigo .

Pede deferimento,

  Data:  O requerente:__________________________________________

Autorizo a utilização dos contactos telefónico e e-mail para o envio de informações e notificações relativamente a este processo. 
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DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PEDIDO:

Classe A1

 1.082 Requerimento DGU 1.082;

 2.004  Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo
predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente
do registo  predial;  quando omissos,  a  respetiva  certidão  negativa  do registo  predial,  acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;

 2.003  Certidão  da  conservatória  do registo  comercial,  em vigor,  caso  requerente  seja  uma pessoa
coletiva ou código da certidão permanente, quando aplicável;

 2.008 Documento comprovativo do direito à utilização do terreno onde se pretende realizar a instalação
(Al b), n.º 1, Art. 18.º, Port. 1515/07, 30/11);

 3.002 Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições
legais e regulamentares aplicáveis (n.º 2.º, Art. 44.º, Lei 15/15, 16/02);

 3.201 Comprovativo da habilitação do técnico autor do projeto (Art. 46.º, Lei 15/15, 16/02);

 3.302 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil (n.º 1, Art. 45.º, Lei 15/15, 16/02);

 3.400 Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, do
título de registo na atividade (alvará) ou do certificado de classificação de industrial de construção civil, a
verificar no site da entidade (IMPIC, I.P.) (Al e), n.º 1, Art. 18.º, Port. 1515/07, 30/11);

 4.019 Memória descritiva contendo descrição sumária da instalação, incluindo desenhos da implantação
do(s) reservatório(s) e respetiva(s) capacidade(s) em m3 e descrição do traçado da rede de distribuição (Al
d), n.º 1, Art. 18.º, Port. 1515/07, 30/11);

 6.002 Extrato do ortofotomapa do Município, assinalando a área objeto da operação;

 6.003  Extrato das plantas de ordenamento do plano municipal de ordenamento do território de maior
pormenor, assinalando a área objeto da operação;

 6.004 Extrato das plantas de condicionantes do plano municipal de ordenamento do território de maior
pormenor, assinalando a área objeto da operação;

 7.018 Planta de localização à escala 1:10 000 ou outra superior adequada mostrando a localização da
instalação (Al c), n.º 1, Art. 18.º, Port. 1515/07, 30/11);

Outros:

 3.403 Outras peças escritas;

 7.018 Outras peças desenhadas.
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DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PEDIDO:

Classe A2

 1.082 Requerimento DGU 1.082;

 2.004  Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo
predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente
do registo  predial;  quando omissos,  a  respetiva  certidão  negativa  do registo  predial,  acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;

 2.003  Certidão  da  conservatória  do registo  comercial,  em vigor,  caso  requerente  seja  uma pessoa
coletiva ou código da certidão permanente, quando aplicável;

 2.008 Documento comprovativo do direito à utilização do terreno onde se pretende realizar a instalação
(Al b), n.º 1, Art. 19.º, Port. 1515/07, 30/11);

 3.002 Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições
legais e regulamentares aplicáveis (n.º 2.º, Art. 44.º, Lei 15/15, 16/02);

 3.104 Declaração de conformidade pelo projeto emitido técnico projetista inscrito na DGEG (Al e), n.º 1,
Art. 19.º, Port. 1515/07, 30/11);

 3.201 Comprovativo da habilitação do técnico autor do projeto (Art. 46.º, Lei 15/15, 16/02);

 3.302 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil (n.º 1, Art. 45.º, Lei 15/15, 16/02);

 3.400 Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, do
título de registo na atividade (alvará) ou do certificado de classificação de industrial de construção civil, a
verificar no site da entidade (IMPIC, I.P.) (Al f), n.º 1, Art. 19.º, Port. 1515/07, 30/11);

 4.019 Memória descritiva contendo descrição sumária da instalação, incluindo desenhos da implantação
do(s) reservatório(s) e respetiva(s) capacidade(s) em m3 e descrição do traçado da rede de distribuição, se
aplicável (Al d), n.º 1, Art. 19.º, Port. 1515/07, 30/11):

 6.002 Extrato do ortofotomapa do Município, assinalando a área objeto da operação;

 6.003  Extrato das plantas de ordenamento do plano municipal de ordenamento do território de maior
pormenor, assinalando a área objeto da operação;

 6.004 Extrato das plantas de condicionantes do plano municipal de ordenamento do território de maior
pormenor, assinalando a área objeto da operação;

 7.018 Planta de localização à escala 1:10 000 ou outra superior adequada mostrando a localização da
instalação (Al c), n.º 1, Art. 19.º, Port. 1515/07, 30/11);

Outros:

 3.403 Outras peças escritas;

 7.018 Outras peças desenhadas.
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DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PEDIDO:

Classe A3

 1.082 Requerimento DGU 1.082;

 2.004  Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo
predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente
do registo  predial;  quando omissos,  a  respetiva  certidão  negativa  do registo  predial,  acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;

 2.003  Certidão  da  conservatória  do registo  comercial,  em vigor,  caso  requerente  seja  uma pessoa
coletiva ou código da certidão permanente, quando aplicável;

 2.008 Documento comprovativo do direito à utilização do terreno onde se pretende realizar a instalação
(Al b), n.º 1, Art. 20.º, Port. 1515/07, 30/11);

 3.002 Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições
legais e regulamentares aplicáveis (n.º 2.º, Art. 44.º, Lei 15/15, 16/02);

 3.201 Comprovativo da habilitação do técnico autor do projeto (Art. 46.º, Lei 15/15, 16/02);

 3.302 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil (n.º 1, Art. 45.º, Lei 15/15, 16/02);

 4.013  Ficha técnica da instalação com indicação da capacidade prevista,  das regras de segurança
previstas nas Portarias em vigor (Portaria n.º 451/2001, de 5 de maio e Portaria n.º 460/2001, de 8 de maio)
(Al d), n.º 1, Art. 19.º, Port. 1515/07, 30/11);

 6.002 Extrato do ortofotomapa do Município, assinalando a área objeto da operação;

 6.003  Extrato das plantas de ordenamento do plano municipal de ordenamento do território de maior
pormenor, assinalando a área objeto da operação;

 6.004 Extrato das plantas de condicionantes do plano municipal de ordenamento do território de maior
pormenor, assinalando a área objeto da operação;

 7.018 Planta de localização à escala 1:10 000 ou outra superior adequada mostrando a localização da
instalação (Al c), n.º 1, Art. 19.º, Port. 1515/07, 30/11);

Outros:

 3.403 Outras peças escritas;

 7.018 Outras peças desenhadas.
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