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ELEMENTOS ENTREGUES 

Requerente: ____________________________________________________________ 

Processo n.º ________ / _____  

1. Requerimento………………………………………………………………………………………
…  

2. Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão………………………………………… 
 

3. Fotocópia do Cartão de Contribuinte……………………………………………………………… 
 

4. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do 
registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de 
acesso à certidão permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão 
negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os 
correspondentes artigos matriciais………………………………………………………………… 

 

5. Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de 
localização fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala 1:1.000, 
com indicação das coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, 
no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município…………………………… 

  

6. Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da implantação 
das construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de loteamentos, devidamente 
cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim como o espaço público 
envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e infraestruturas ou instalações aí 
localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e mobiliário urbano)…………………… 

 

7. Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for 
exigível, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais e, 
quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações………………………… 

 

8. Memória descritiva contendo todos os dados indicados no nº. 5 do anexo I da 
Portaria………………………………………………………………………………………………  

9. Extratos das cartas da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional com a 
delimitação da área objeto da pretensão, quando se trate de operações não abrangidas 
por plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território e as operações não 
tenham sido precedidas por operação de loteamento, nem exista pedido de informação 
prévia em vigor……………………………………………………………………………………… 

 

10. Planta da situação existente, à escala de 1:1.000 ou superior, correspondente ao estado e 
uso atual do terreno e de uma faixa envolvente com dimensão adequada à avaliação da 
integração da operação na área em que se insere, com indicação dos valores naturais e 
construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade pública e infraestruturas 
existentes ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que 
ateste que a execução das obras de urbanização se conforma com o disposto no 
Regulamento Geral do Ruído……………………………………………………………………… 

 

12. Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, 
acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor que ateste que a execução da 
operação  se conforma com o Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto , desde que incluía 
tipologias do seu artigo 2.º, quando se trate de obras em área não abrangida por operação 
de loteamento……………………………………………………………………………………...... 

 

                                    Almodôvar, _____de ____________________de 20____ 

______________________________                                                      ____________________- 

             O Requerente                                                                                   O Técnico  

 


