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    Registo de Entrada 

Entrada N.º _____________ 

Em:   _____/_____/_______ 

O Func. ________________ 

 

 
 
 

FICHA DE LICENCIAMENTO OU AMPLIAÇÃO DE PEDREIRAS DA CLASSE 3 E 4 
(Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de outubro) 

 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo 
 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

Denominação social ___________________________________________________________________________ 

NIF/ NIPC ________________ BI/CC ______________ emitido em ______________válido até ___ / ___/ _______ 

Morada _____________________________________________________________________________________ 

Código postal ________ - _____ Freguesia _______________________Concelho __________________________ 

Contato _______________________ E-mail ________________________________________________________ 

na qualidade de (a) __________________________, conforme documentos comprovativos que anexa: 

 Código de acesso à certidão do registo comercial __________________________________________________ 

 Código de acesso à certidão permanente do registo predial __________________________________________ 

 Outro _____________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PEDREIRA 

 
Denominação _________________________________________________________________________________ 

Morada ______________________________________________________________________________________ 

Localidade _____________________________________________________Código Postal  _______/___________ 

Concelho________________________________________ Freguesia ____________________________________ 

Classe da pedreira ______________________________ 

Tipo de pedido: 

 1º Pedido (art. 2º) 

 Ampliação 

Lista de substâncias a explorar: 

Substância principal ____________________________________________________________________________ 

Substâncias secundárias ________________________________________________________________________ 

Destino da produção ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Profundidade de escavação: 

 Cota maior; 

 Cota menor. 

Número de trabalhadores: 

                                                                   Homens                    Mulheres                       Total 

Operários                                                  ________                   ________                   ________ 
Administrativos                                         ________                   ________                   ________ 
Outros (técnicos, dirigentes, etc.)             ________                   ________                   ________ 
 

M U N I C Í P I O  D O  P O R T O  S A N T O  

C Â M A R A  M U N I C I P A L  
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Uso de explosivos; 

 Sim 

 Não 

Quantidade de explosivos utilizados por ano (Kg) _____________________________________________________ 

Produção anual estimada (toneladas) ______________________________________________________________ 

Potência total dos meios mecânicos (CV) ___________________________________________________________ 

Estabelecimento industrial anexo – Existe  Sim  Não 

Em relação à pedreira localiza-se  Dentro  Fora 

Área e outros Elementos da Exploração 

Área do terreno ________________________________________________________________________________ 

Área solicitada para a pedreira (m2/há) _____________________________________________________________ 

Área da pedreira já licenciada (m2/há) ______________________________________________________________ 

Área dos anexos _______________________________________________________________________________ 

Área da escavação _____________________________________________________________________________ 

Área sem intervenção ___________________________________________________________________________ 

Área já recuperada _____________________________________________________________________________ 

Cota mais baixa atual ___________________________________________________________________________ 

Reservas globais exploráveis _____________________________________________________________________ 

Altura média dos degraus ________________________________________________________________________ 

Número de degraus da exploração ________________________________________________________________ 

Responsabilidade Técnica: 

Nome do Responsável Técnico ___________________________________________________________________ 

BI/ Cartão Cidadão _____________________________________________________________________________ 

Emitido em / válido até __________________________________________________________________________ 

Contribuinte n.º ________________________________________________________________________________ 

Formação Académica ___________________________________________________________________________ 

Telefone _____________________________________________________________________________________ 

Telemóvel ____________________________________________________________________________________ 

Correio Electrónico _____________________________________________________________________________ 

(a)  Proprietário, arrendatário, usufrutuário, locatário, superficiário, mandatário ou outra 

 

Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, 

específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados recolhidos por parte do Município do Porto Santo, 

podendo os mesmos ser acedidos por outras entidades, sempre que necessário, no âmbito de todas as atividades de 

tratamento, e manutenção de aplicações informáticas solicitadas pelo Município. 

 

 

                         Pede deferimento   O Requerente  

 

        Porto Santo, _____/_____/________ __________________________________ 

 

 

 

 

As falsas declarações ou informações prestadas no seu preenchimento, integram o crime de falsificação de documentos, nos termos do artigo 256º do 

Código Penal.                                        
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

O requerente compromete-se a fazer cumprir o plano de pedreira aprovado, 

bem como todas as disposições legais aplicáveis à exploração de pedreiras, 

nomeadamente as de ordem técnica e as que têm a ver com a segurança e 

saúde dos trabalhadores e de terceiros, a preservação do ambiente e a 

recuperação paisagística, no âmbito  do Decreto-Lei  n.º 340/2007, de 12 de 

outubro e do Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de maio e demais em vigor. 

 

 

 

 

 

Data:  _____/_____/________ 

 

 

 

O Requerente 

 

______________________________________________ 
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FICHA ANEXA AO PEDIDO DE LICENCIAMENTO OU AMPLIAÇÃO DE PEDREIRAS DA CLASSE 3 E 4 

(no caso de uma sociedade de responsabilidade limitada) 

 

 

1. Identificação da empresa 

1.1 Denominação social _________________________________________________________________ 

1.2 Denominação da pedreira  ____________________________________________________________ 

 

2. Identificação dos sócios 

Nome________________________________________________________________________________ 

BI/CC __________________ emitido em __________________ válido até ___/___/______. 

 

Nome _______________________________________________________________________________ 

BI/CC __________________ emitido em __________________válido até ___/___/______. 

 

Nome _______________________________________________________________________________ 

BI/CC ___________________ emitido em _________________válido até ___/___/______. 

 

Nome________________________________________________________________________________ 

BI/CC ________________ emitido em ___________________válido até ___/___/______. 

 

Nome________________________________________________________________________________ 

BI/CC ________________ emitido em ___________________ válido até ___/___/______. 

 

Nome________________________________________________________________________________ 

BI/CC ________________ emitido em ___________________ válido até ___/___/______. 

 

Nome________________________________________________________________________________ 

BI/CC ________________ emitido em ____________________válido até ___/___/______. 

 

Nome________________________________________________________________________________ 

BI/CC ___________________ emitido em _________________ válido até ___/___/______. 

 

 

 

Data ____/____/________  

 

 

O Requerente 

(carimbo da empresa) 

 

_________________________ 


