
Ex.mo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

  com realização prévia de obras de edificação conforme processo nº   /  
  sem realização de obras de edificação

A. Identificação do Requerente

Nome: 

Com morada/sede1 em  

Freguesia de   Concelho de  

Código Postal  -   Telefone:                                 , E-mail: 

Contribuinte nº                                Tipo2              , na qualidade de3   ,

B. Pretensão
Vem requerer, nos termos do D.-L. nº 267/2002, alterado pelo D.-L. nº 195/2008, o licenciamento simplificado da instalação abaixo 
assinalada, para efeitos de emissão do alvará de autorização de utilização, no prédio descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº , sito em , freguesia de

  inscrito na matriz rústica/urbana1 sob o nº 

Classe A1 
  Instalações de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto de inflamação inferior a 38ºC, com capacidade igual 

ou superior a 4,500 m3 e inferior a 22,200 m3;
  Instalações de armazenamento de combustíveis líquidos com capacidade igual ou superior a 50 m3 e inferior a 100 m3;
  Instalações de armazenamento de outros produtos de petróleo com capacidade igual ou superior a 50 m3 e inferior a 100 m3;

Classe A2
  Instalações de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto de inflamação inferior a 38ºC com capacidade igual 

ou superior a 22,200 m3 e inferior a 50 m3;
  Instalações de armazenamento de combustíveis líquidos com capacidade igual ou superior a 100 m3 e inferior a 200 m3;
  Instalações de armazenamento de outros produtos de petróleo com capacidade igual ou superior a 100 m3 e inferior a 200 m3;

Classe A3
  Parques e postos de garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL) com capacidade igual ou superior a 0,520 m3.

Identificação da Entidade Exploradora das instalações4:

Prazo de exploração previsto:  Anos

C. Data e Assinatura
Pede deferimento,                                                                         O Requerente, 

Aos / /                  Assinatura 

1 Riscar o não aplicável  
2 Tipo de Contribuinte: S – Singular; C – Pessoa Colectiva; I – Isento; P – Público; A – Associação/Instituição
3 Requerente ou mandatário
4 Identificação da entidade exploradora das instalações, reconhecida pela DGEG, quando tal for exigível pelo Decreto-Lei nº 125/97, de 23 de Maio
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Registo de Entrada:

Pedido de Licenciamento Simplificado e Autorização de Utilização de Instalação de 
Armazenagem de Produtos de Petróleo e de Postos de Abastecimento de Combustíveis



D. Documentos Instrutórios

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu 
processo.

Instalações classe A1

  1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido. 
  2. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou 

           prédios abrangidos.
  3. Planta de localização à escala 1:10 000 ou outra adequada mostrando a localização da instalação.
  4. Extractos das plantas do Plano Municipal de Ordenamento do Território aplicável.
  5. Descrição sumária da instalação, incluindo desenhos da implantação do(s) reservatório(s) e do traçado da rede de 

          distribuição (se aplicável).
  6. Declaração de conformidade do responsável técnico pelo projecto que assina a respectivas peças, nos termos do nº. 2 da 

          Portaria nº. 422/2009, de 21 de Abril, e anexo 2 da Portaria nº. 1188/2003, de 10 de Outubro. 
  7. Documento comprovativo de inscrição no Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI) da entidade executora do projecto.   
          (4ª. categoria – Instalações Eléctricas e Mecânicas – Subcategoria 12). 

  8. Para os equipamentos sob pressão, certificado de aprovação, nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2000, de 25 de Maio ou 
           Decreto-Lei nº 90/2010, de 22 de Julho, conforme aplicável..

  9. Termo de Responsabilidade de manutenção das instalações – nº. 2 do artº. 2º. Da Portaria nº. 422/2009, de 21 de Abril.
  10. Termo de responsabilidade pela execução das instalações.
  11. Seguros de Responsabilidade civil, de acordo com o artº. 6º. da Portaria nº 422/2009, de 21 de Abril, e nº. 6 do artº. 13º. do 

            Decreto-Lei nº 267/2002 de 26 de Novembro.
  12. Identificação da entidade exploradora das instalações, reconhecida pela DGEG, quando tal for exigível pelo Decreto-Lei n.º 

            125/97, de 23 de Maio.

Instalações classe A2

  1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido. 
  2. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou 

           prédios abrangidos.
  3. Planta de localização à escala 1:10 000 ou outra adequada mostrando a localização da instalação.
  4. Extractos das plantas do Plano Municipal de Ordenamento do Território aplicável.
  5. Projecto da instalação com memória descritiva e desenho de implantação dos reservatórios e traçado da rede (se aplicável).
  6. Declaração de conformidade do responsável técnico pelo projecto que assina a respectivas peças, nos termos do nº. 2 da 

          Portaria nº. 422/2009, de 21 de Abril, e anexo 2 da Portaria nº. 1188/2003, de 10/ de Outubro. 
  7. Documento comprovativo de inscrição no Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI) da entidade executora do projecto.   
          (4ª. categoria – Instalações Eléctricas e Mecânicas – Subcategoria 12). 

  8. Para os equipamentos sob pressão, certificado de aprovação, nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2000, de 25 de Maio ou 
           Decreto-Lei nº 90/2010, de 22 de Julho, conforme aplicável.

  9. Termo de Responsabilidade de manutenção das instalações – nº. 2 do artº. 2º. Da Portaria nº. 422/2009, de 21 de Abril.
  10. Termo de responsabilidade pela execução das instalações.
  11. Seguros de Responsabilidade civil, de acordo com o artº. 6º. da Portaria nº 422/2009, de 21 de Abril,  e nº. 6 do artº. 13º. do 

            Decreto-Lei nº 267/2002, de 26 de Novembro.
  12. Identificação da entidade exploradora das instalações, reconhecida pela DGEG, quando tal for exigível pelo Decreto-Lei n.º 

            125/97, de 23 de Maio.
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Instalações classe A3

  1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido. 
  2. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou 

           prédios abrangidos.
  3. Planta de localização à escala 1:10 000 ou outra adequada mostrando a localização da instalação.
  4. Extractos das plantas do Plano Municipal de Ordenamento do Território aplicável.
  5. Ficha técnica da instalação com indicação da capacidade prevista, das regras de segurança previstas nas Portarias nºs 

          451/2001, de 5 de Maio, e 460/2001, de 8 de Maio.
  6. Declaração de conformidade do responsável técnico pelo projecto que assina a respectivas peças, nos termos do nº. 2 da 

          Portaria nº. 422/2009, de 21 de Abril, e anexo 2 da Portaria nº. 1188/2003, de 10 de Outubro.  
  7. Para os equipamentos sob pressão, certificado de aprovação, nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2000, de 25 de Maio ou 

          Decreto-Lei nº 90/2010, de 22 de Julho, conforme aplicável.
  8. Termo de Responsabilidade de manutenção das instalações – nº. 2 do artº. 2º. Da Portaria nº. 422/2009, de 21 de Abril.
  9. Termo de responsabilidade pela execução das instalações.
  10. Seguros de Responsabilidade civil, de acordo com o artº. 6º. da Portaria nº 422/2009, de 21 de Abril, e nº. 6 do artº. 13º. do 

          Decreto-Lei nº 267/2002, de 26 de Novembro.
  11. Identificação da entidade exploradora das instalações, reconhecida pela DGEG, quando tal for exigível pelo Decreto-Lei n.º 

           125/97, de 23 de Maio.

  Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:

Nota: Os documentos entregues serão sujeitos a apreciação dos serviços municipais competentes. No caso de existirem elementos em falta ou forem deficientes o 
requerente será notificado de acordo com o previsto no nº 4 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as sucessivas alterações, sem prejuízo 
de outros ulteriores procedimentos. 
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