
    

 

 

 

1 Proprietário(a), mandatário(a), usufrutuário(a), locatário(a), titular de direito de uso e habitação, superficiário(a), outra (indicar qual). 
2 Riscar o que não interessa. 
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LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM E DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
 

EX.MO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ 
 REQUERENTE  
Nome/Designação ...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
Domicílio/Sede ............................................................................................................................................................. 
Código Postal ……............…-…........... Localidade ................................................................................................... 
Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho ..................................... 
Código de acesso à certidão permanente de registo comercial ........................................................................ 
Contribuinte n.º ............................................ Cartão do cidadão n.º/BI n.º ............................................................. 
emitido por ................................................. em ............./............./................ válido até .........../............./............... 
Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail...................................................................................... 
na qualidade de1 ................................................................. representado(a) por ………..............…….................. 
......................................................................................................................................................................................... 
Domicílio ........................................................................................................................................................................ 
Código Postal ……............…-…........... Localidade ................................................................................................... 
Freguesia ……….....…......................….................................................................. Concelho ..................................... 
Contribuinte n.º ……...………............ Cartão do cidadão n.º/BI n.º......................................................................... 
emitido por ................................................ em ............./............./................ válido até ............/............./...............  
Telefone ………....................... Fax …….…................. E–mail...................................................................................... 
 
EXPOSIÇÃO DO PEDIDO  
Vem requerer a V. Ex.ª o licenciamento da construção/reconstrução/ampliação/alteração2 de uma 
instalação de: 

 Armazenamento de produtos de petróleo 
 Abastecimento de combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo 

 
da classe  A1  A2  A3 que se pretende no prédio sito ………...........……………………….…................... 
……….…………….……, freguesia de …………………….........................……..…, com a área de .................. m2,  
que confronta a Norte com ......................................................................................................................................, 
Sul com ........................................................................................................................................................................, 
Nascente com ............................................................................................................................................................, 
Poente com ................................................................................................................................................................., 
inscrito na matriz predial rústica/urbana2 da respetiva freguesia sob o artigo ………..................……,descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Lousã sob o n.º…………………..............................................., 
com o código de acesso à certidão permanente de registo predial ……………………………………………… 
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A instalação em causa consta de: 

 Reservatório para  
 Gasóleo 
 Gasolina 
 Gás de petróleo liquefeito (GPL) 
 …………………………………..………….. 

 
 Unidade(s) de abastecimento para 

 Gasóleo 
 Gasolina 
 Gás de petróleo liquefeito (GPL) 
 …………………………………..………….. 

 
 Parque de armazenamento de garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL)  
 ……………………………………………………………………………..……………………………. 

 
com a capacidade de 3…………………………................................., destinado a abastecimento público , 
próprio , reservas  ou outro  ……………………………..................................................................……….., 
pelo prazo de exploração de ……........……. anos. 
 Para o efeito anexa os seguintes documentos que assinala: 

 Documentos comprovativos do direito à utilização do prédio onde se pretende realizar a 
instalação: ata da reunião de condomínio/declaração do(a) proprietário(a) do prédio, 
autorizando a construção da instalação de armazenagem/abastecimento ou do(a)  
titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação e 
respetivos documentos comprovativos 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial da Lousã 
 Extratos das Plantas do Plano Municipal de Ordenamento do Território aplicável 
 Planta síntese do loteamento, se existir 
 Planta de localização e enquadramento à escala 1/25 000 
 Planta à escala 1/2 500 ou superior 
 Projeto de instalação  

                Memória descritiva, elaborada nos termos do artigo 5.º da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de     
outubro  

 
 

3 Capacidade (m3), número de garrafas para o caso de armazenamento de gases de petróleo liquefeitos em taras. 
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 Planta geral de instalação, em escala não inferior a 1/1000, definindo com rigor os seus 
limites e as suas confrontações numa faixa de 100 m onde se identifiquem, pelo menos, as 
ruas e, numa faixa de 50 m adjacente à instalação, os edifícios habitados, ocupados ou 
que recebem público 

 Plantas, alçados e cortes, em escala não inferior a 1/100, que definam completamente a 
instalação e identifiquem todos os seus elementos relevantes (nomeadamente 
reservatórios, tubagens, válvulas, unidades de abastecimento, respiros e sistema de 
recuperação de gases, drenagens e sistemas de tratamento de águas residuais, conforme 
aplicável) 

 Diagrama processual  
 Descrição sumária da instalação 
 Documento comprovativo de inscrição no Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI) da 
entidade executora do projeto 

 Documento comprovativo da inscrição do projetista na Direção Geral de Energia e 
Geologia 

 Declaração de conformidade assinada pelo(a) técnico(a) responsável pelo projeto 
nos termos do anexo I da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro  

 Comprovativo do seguro de responsabilidade civil do(a) projetista, no montante mínimo de  
      250 000€ 

 Ficha de segurança 
 ……………….................................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Pede deferimento,  
Lousã, ............ de .......................................... 20..................... 
 
 
 
O/A Requerente .......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

RESERVADO AOS SERVIÇOS 
OBSERVAÇÕES: ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
O/A TRABALHADOR/A:……………………………………………………………….…….  DATA: …………../…………../………….. 

 


