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                 MUNICÍPIO DA MURTOSA 
                 Câmara Municipal 

 
 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal da Murtosa 

 
 
ASSUNTO: PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO E 

INSTALAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS  
 

1. REQUERENTE 

Nome/Designação............................................................................................................................................................................ 

B.I./C.C. n.º......................................... emitido por.................................... em ........./........../.......... válido até ......../........./......... 

Contribuinte n.º / Cartão Pessoa Colectiva n.º........................................... Domicílio/Sede........................................................ 

......................................................................................................................., n.º .........., Freguesia ................................................., 

Concelho ....................................................... Código Postal .................-........... Localidade ....................................................... 

Telefone n.º ................................................ Fax n.º .............................................. E-mail ................................................................. 

representado (a)  por ................................................................................................................................................na qualidade    

de ............................................................... com domicílio em ........................................................................................................ 

nº......................... Freguesia ................................................................ Concelho ............................................................................ 

Código Postal ……………….. - ………………..  Localidade ............................................................................................................ 

 

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

Na qualidade de ......................................1, do prédio sito ............................................................., 

..............................................................................................n.º ............, freguesia  ...................................................., deste 

Concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º .........................................................., inscrito na matriz 

predial   rústica /  urbana sob o art.º  ..........................., da freguesia de ..................................................................., 

vem solicitar a V. Ex.ª, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro/  DL n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, com a redacção conferida pelo DL n.º 26/2010, de 30 de Março, o licenciamento para  

Instalação de reservatório  Instalação de posto de abastecimento de combustíveis  Instalação de parque de 

armazenamento de garrafas de GPL …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….…….………………………………………... 
 

3. PRAZO DE EXPLORAÇÃO 

O prazo previsto de exploração será de …………………… anos. 
 

5. DOCUMENTOS QUE ANEXA: 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade e do N.I.F. do requerente; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade e do N.I.F. do representante (quando necessário); 

 Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito (quando necessário); 

 Declaração de conformidade do projecto com a regulamentação de segurança aplicável (nos termos do artigo 
3.º da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de Outubro); 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade e do N.I.F. do projectista; 
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 Comprovativo da inscrição do projectista na Direcção Geral da Energia; 

 Comprovativo do seguro de responsabilidade civil do projectista; 

 Documentos comprovativos do direito à utilização do terreno onde se pretende realizar a instalação; 

Certidão da Conservatória do Registo Predial; 

 Extracto do Plano de Ordenamento de nível mais elevado (POOC); 

 Extracto das Plantas (Ordenamento, Zonamento ou Implantação – consoante a situação) e respectiva Planta de 
Condicionantes à respectiva escala; 

 Planta de localização à escala de 1/2000; 

Projecto das instalações: 

                    Memória descritiva e justificativa          Plantas, alçados e cortes, à escala mínima de 1/100 

                    Planta geral de instalação, à escala mínima de 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), desenhada sobre o levantamento 
topográfico, devidamente ligado à rede de pontos de coordenadas geográficas do concelho 

 Pareceres condicionantes, quando aplicáveis (nos termos do artigo 4.º da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de 
Outubro). 

Quando existam obras de construção, ampliação ou alteração, o pedido deverá, ainda, ser acompanhado com os 
seguintes elementos (não aplicável às obras de construção civil previstas no art. 27.º e 28.º do RMUE): 

 Termo de responsabilidade do técnico responsável; 

 Prova de validade da inscrição do técnico, em associação pública de natureza profissional; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade e do N.I.F. do técnico; 

  Pareceres de entidades externas ao Município (opcional); 

 Cópia da notificação da Câmara Municipal da aprovação do pedido de informação prévia (quando existir e 
estiver em vigor); 

 Ficha técnica do projecto de arquitectura (segundo o RMOP); 

 Fotografias (formato 15x20); 

 Memória descritiva e justificativa; 

 Calendarização da execução da obra; 

 Estimativa orçamental do custo total das obras; 

 Levantamento topográfico, em papel e formato digital, à escala mínima de 1/500 (dispensável quando a escala 
1/200 englobe a totalidade do terreno); 

 Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, à escala mínima de 1/200 (papel e 
formato digital); 

 Planta de síntese do loteamento (se existir); 

Projecto de arquitectura: 

  Plantas    Alçados do edifício e das construções adjacentes 

  Cortes    Pormenores  ...................................................................... 
 

 Ficha estatística da construção; 

 Suporte informático (nos termos do artigo 36.º do RMUE). 

Projectos das especialidades: (devendo ser acompanhados dos t.responsabilidade, provas de validade da inscrição dos 
técnicos, bem como as respectivas fotocópias do BI e do NIF) 

 Projecto de estabilidade  Projecto de águas pluviais  Projecto de rede de águas 

 Projecto de saneamento  Projecto eléctrico   Projecto de telecomunicações 

 Projecto de gás    Projecto de arranjos exteriores  Projecto de isolamento térmico 

 Projecto acústico    Projecto de segurança contra incêndios 

 Projecto de elevadores, ascensores ou monta cargas      

 _________________________________________________           __________________________________________________ 
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PEDE DEFERIMENTO 

Murtosa, ............ de  .............................................. de  ................  

Assinatura ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Conferi o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão com o n.º ........................................   válido até........../........../..........,  

Conferi a Identificação Fiscal com o nº ............................................................................................ em ........../........../.........., 

O Funcionário Municipal ..................................................................................................................... em ........../........../.........., 

 
 

 Impresso apresentado pelo(a) requerente /  Impresso pago pela guia n.º ……………., em ........../........../.........., (n.º 

22 do artigo 1.º do Capítulo I da Tabela de Taxas Municipais) - O Funcionário Municipal .....................................................  
 
 


