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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

Nome
-Morada Código Postal

Localidade

 Licenciamento simplificado para:

Processo para instalação de classe B2 

Requer/apresenta em simultâneo licenciamento/comunicação prévia para realização de obras 

Combustíveis - licenciamento / licenciamento simplificado / registo (processo)

 TelefoneDoc. identificação n.º NIF / NIPC
E-mailTelemóvel

 Outro Arrendatário ProprietárioNa qualidade de

Código de acesso à certidão do registo comercial 

Código de acesso à certidão do registo predial

Tipo instalação

Outros produtos derivados do petróleo:

Gasóleo
GPL

Instalação de classe A1

Parque de armazenamento de garrafas GPL (gás propano e butano comercial)

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

Unidade(s) de abastecimento(s) para:

Instalações de armazenamento de produtos do petróleo

Reservatório(s) para:

Posto de abastecimento de combustíveis

Vem requerer / apresentar

Identificação do requerente

Local

Identificação do imóvel

Caraterização da instalação

Instalação de classe A2 Instalação de classe A3

 Licenciamento 

Capacidade

Gasolina 
Capacidade
Capacidade
Capacidade

Gasóleo
GPL Capacidade

Gasolina 
Capacidade
Capacidade
Capacidade

N.º de garrafas

Massas lubrificantes
Asfaltos Capacidade

Óleos

Capacidade
Capacidade

Parafinas
Solventes Capacidade

Capacidade
Capacidade

Capacidade
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Abastecimento público 

Abastecimento próprio
Reservas

Lisboa,

Observações

Pede deferimento

 Outro

Fim a que se destina a instalação

 Solicito ainda que todas as notificações referentes a este processo sejam enviadas por mensagem de correio eletrónico ao/a:

E-mail
Nome

 técnico autor do projeto  outro

Unidades de lavagem de veículos
N.º de unidades

E-mail

Meios de notificação

Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para o seguinte endereço eletrónico 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Artigo 3.º da Portaria 1188/2003, de 10 de outubro

(1)

observa as normas técnicas gerais e regulamentares aplicáveis, designadamente as referenciadas no Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Combustíveis Líquidos, na área do domínio público do Concelho de Lisboa.

, contribuinte n.º

residente em

-código postal

telefone

n.º

relativo a uma instalação a levar a efeito em (3)

cujo licenciamento é requerido por (4)

Lisboa,

E-mail

Assinatura do técnico

telemóvel

,

,

,

,

,

,

Instruções de preenchimento: 

(1) Nome do técnico 

(2) Construção, reconstrução, ampliação, alteração (escolher a situação em causa) 

(3) Local da instalação 

(4) Nome do requerente

Documento identificação n.º Validade

que o  projeto de (2)

inscrito na respetiva associação pública profissional, em conformidade com o estatuto dos responsáveis técnicos, nos termos do disposto 

no artigo 18.º do Decreto Lei n.º 267/2002, de  26 de novembro, na redação  dada pelo Decreto  Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro,  sob  o

,

declara nos  termos legais e  para  efeitos  do  disposto  no  mesmo artigo do  citado diploma,,
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