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lisboa.pt  |  tel  808 20 32 32

 Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
Combustíveis - cessação de atividade

Identificação do requerente

Nome

-Morada Código Postal

Localidade

 TelefoneDoc. identificação n.º NIF / NIPC

E-mailTelemóvel

 Outro Arrendatário ProprietárioNa qualidade de

Vem comunicar 
  
A cessação da atividade e requerer o cancelamento da respetiva licença/autorização da atividade de:

Código de acesso à certidão do registo comercial 

Código de acesso à certidão permanente do registo predial

Rede de distribuição de gases combustíveis da 3ª família, (Gases de petróleo liquefeitos - GPL), associada a reservatórios de GPL com 
capacidade global inferior a 50 m3

Instalações de armazenamento de produtos do petróleo

Posto de abastecimento de combustíveis

Local
Identificação do imóvel

Observações

Lisboa,

Pede deferimento

Fica informado que o local deverá ser reposto em condições que garantam a segurança dos cidadãos e do ambiente, podendo ser necessário 
retirar os equipamentos. A adoção destas medidas é da responsabilidade do titular da exploração, que suportará os correspondentes encargos. 

E-mail

Meios de notificação

Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço eletrónico 
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