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Postura sobre o Licenciamento de Instalações Abastecedoras

 

de Carburantes Líquidos, Ar e Água1   

Artigo 1.º  

1. A construção de instalações destinadas a abastecer veículos automóveis de carburantes 

líquidos depende de licença da Câmara Municipal.  

2. Igual licença se torna necessária para modificar tais instalações ou para montar, nas 

vias públicas ou em terrenos do domínio público, bombas ou tomadas de ar ou água a 

fornecer aos mesmos veículos.   

Artigo 2.º  

1. A licença será concedida a pedido do interessado, formulado em requerimento 

acompanhado de memória descritiva, planta de localização e demais peças escritas e 

desenhadas em que as obras a realizar sejam perfeitamente definidas.  

2. Concedida a licença, serão as obras executadas pelo requerente, sob a fiscalização dos 

Serviços Técnicos Municipais.  

3. Se, para execução de tais obras, houver necessidade de alterar canalizações de água 

ou de saneamento, ou condutores de electricidade, ou repor pavimentos, serão os 

                                                          

 

1 Aprovada por deliberação da Câmara de 17 de Novembro de 1971, sancionada pelo Concelho Municipal em 19 
de Novembro de 1971. 
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respectivos trabalhos executados pelos referidos Serviços Técnicos, ou pelos seus 

Serviços Municipalizados, conforme os casos, à custa do requerente.  

4. Para a execução destes trabalhos, será efectuado depósito de garantia de importância 

igual ao seu custo provável, determinado por estimativa.   

Artigo 3.º  

1. Concluída a obra, será efectuada vistoria pelos Serviços Técnicos Municipais.  

Do respectivo auto constará se a instalação se encontra executada de harmonia com o 

projecto aprovado e se satisfaz os requisitos de segurança considerados necessários e a 

todas as condições que tenham sido impostas.  

2. Se a instalação não satisfizer sob qualquer destes aspectos será o requerente informado 

das alterações a efectuar ou dos trabalhos complementares a executar.  

3. Concluídos estes, será requerida nova vistoria, para os fins consignados no n.º1 deste 

artigo.   

Artigo 4.º  

1. Consideradas as instalações em condições satisfatórias, carecem as mesmas, para 

poder ser utilizadas, de licença de funcionamento desde que as bombas, tomadas, seus 

depósitos ou acessórios se situem nas vias públicas ou nelas procedam ao 

abastecimento de veículos.  

2. As licenças serão concedidas a requerimento dos interessados contra o pagamento das 

taxas estabelecidas na respectiva tabela.  
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3. Dos requerimentos em que as licenças sejam solicitadas constarão o nome, morada, ou 

sede do requerente e a exacta localização da instalação.  

4. Ao requerimento será anexado um impresso, a fornecer gratuitamente pela Câmara 

Municipal, no qual serão indicados os elementos de que cada instalação se compõe e 

as suas características.  

5. A Secretaria da Câmara, pela sua 4.ª Secção – Impostos, Taxas e Licenças, recebido o 

requerimento e o impresso a que o artigo anterior se refere fará remessa deste aos 

serviços de fiscalização que dentro dos 3 dias úteis imediatos, informarão se as 

indicações constantes do impresso correspondente às características das respectivas 

instalações. Não coincidindo aquelas com estas indicarão os mesmos serviços as 

correcções a considerar para efeito de liquidação das taxas devidas bem como 

quaisquer condicionamentos que julguem dever ser observados na exploração da 

instalação.   

Artigo 5.º  

Dos alvarás respeitantes à concessão das licenças constarão os condicionamentos que, de 

harmonia com a deliberação da Câmara ou despacho do presidente, devem ser observados na 

exploração.   

Artigo 6.º  

1. As licenças de funcionamento são concedidas a título precário e caducam no último 

dia do ano em que tiverem sido concedidas, mas consideram-se tacicamente renovadas 

para o ano seguinte, com iguais condições, desde que, até 30 de Novembro, o titular 

da respectiva licença não tenha sido notificado de que não poderá manter a exploração 

da instalação nos termos da licença anterior.  
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2. Se no ano anterior se tiver verificado segunda reincidência, por transgressão 

respeitante a falta de cumprimento de condição que proíba o abastecimento de 

veículos estacionados na via pública, a licença só poderá ser renovada por deliberação 

da Câmara.   

Artigo 7.º  

As licenças a que esta postura se refere são pagas, quando se trate de novas instalações, antes 

de iniciada a sua exploração ou no mês de Fevereiro de cada ano, quando respeitem a licenças 

renovadas.   

Artigo 8.º  

1. A 4.ª Secção da Secretaria – Impostos, Taxas e Licenças – fornecerá aos Serviços de 

Fiscalização, até 5 de Março de cada ano, relação das instalações cujas taxas, apesar 

das respectivas licenças se considerem renovadas nos termos do artigo 6.º, não tenham 

sido pagas até ao último dia de Fevereiro.  

2. Os serviços de Fiscalização prestarão, até 10 de Março, informação de que conste se 

tais instalações funcionaram depois de 31 de Dezembro do ano anterior.  

3. Na hipótese afirmativa, os Serviços de Fiscalização levarão autos das transgressões ao 

disposto na segunda parte do artigo 7.º e o transgressor será notificado, nos termos do 

artigo 743.º do Código Administrativo, para efectuar o pagamento da taxa, multa e 

respectivos adicionais.   

Artigo 9.º  
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O trespasse de bombas fixas licenciadas nos termos desta postura depende de autorização da 

Câmara Municipal.   

Artigo 10.º  

Os proprietários das instalações de bombas abastecedoras de carburantes ficam obrigados a 

proceder à limpeza dos pavimentos maculados pelo derrame de líquidos que delas 

provenham.   

Artigo 11.º  

É proibido:  

a) Abastecer de carburantes os veículos que tenham os motores a funcionar.  

b) Fumar, provocar ou manter qualquer combustão a menos de 10 metros das bombas 

abastecedoras de gasolina.   

Artigo 12.º  

Às transgressões ao preceituado nesta postura são aplicáveis multas das seguintes 

importâncias:  

De €2,49 / 500$00:  

a) Pela transgressão do disposto nos artigos 1.º e 4.º, quando se trate de bombas 

abastecedoras de carburantes;  
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b) Pela transgressão do disposto na primeira parte do artigo 7.º, quando se trate de 

instalações novas;  

De €1,50 / 300$00:  

a) Pela transgressão do disposto nos artigos 1.º e 4.º, quando não se trate de bombas 

abastecedoras de carburantes;  

b) Pelo abastecimento de veículos estacionados nas vias públicas quando a respectiva 

licença o não permita;  

De €1 / 200$00:  

a) Pela transgressão de qualquer outro preceito desta postura ou de condição 

estabelecida de conformidade com o art.º 5.º.   

Artigo 13.º  

Quando for aplicada multa por falta de licenciamento, só poderá ser levantado novo auto de 

transgressão se, decorridos dez dias após o levantamento do auto anterior, a licença ainda não 

tiver sido requerida.   

Artigo 14.º  

Fica revogado o “Regulamento para cobrança de taxas sobre bombas abastecedoras de 

gasolina, gasóleo, óleo, ar e água”, aprovado por deliberação tomada no ano de 1941.   

Artigo 15.º (transitório)  
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1. Relativamente às instalações que presentemente se encontram licenciadas deverá ser 

requerida, até 31 de Dezembro de 1971, nos termos do art.º 4.º, licença para 

funcionamento no próximo ano a qual ser concedida sem necessidade de vistoria 

prévia.  

2. Se até aquela data, a licença não tiver sido requerimento e as instalações continuarem 

em funcionamento aplicar-se-á o disposto no artigo 8.º, 3..  

3. Os Serviços de Fiscalização informarão, até 15 de Janeiro, no impresso a que se refere 

o artigo 4.º, 4, se as características constantes do impresso correspondem às da 

instalação.  

4. A 4.ª Secção expedirá avisos notificando os interessados da necessidade de darem 

cumprimento ao que neste artigo se dispõe. 


