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ENTRADA INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPACHO

Entrada nº Serviço:

Nome do Técnico:Data:

Data:Funcionário:

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Licenciamentos e Vistorias MOD - O-1_042021

       /      / 

Assinatura

ASSUNTO: LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO – PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA

Ex.mo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Oleiros 

1. REQUERENTE

Nome: _________________________________________________________________________________________________ 

BI/CC/Passaporte ___________________________ Válido até ____ / ____ / ______ Nº Ident. Fiscal (NIF) _________________ 

Morada ________________________________________________________________________________________________ 

Freguesia _________________________________ Código Postal _______ – _____     _________________________________ 

Tlf / Tlm ___________________________ E-mail ______________________________________________________________ 

Na qualidade de: 

Proprietário 

Outro 

      Mandatário                 Usufrutuário                 Superficiário                 Locatário     

 __________________________________________________________________________________ 

2. REPRESENTANTE

Nome: _________________________________________________________________________________________________ 

BI/CC/Passaporte ___________________________ Válido até ____ / ____ / ______ Nº Ident. Fiscal (NIF) _________________ 

Morada ________________________________________________________________________________________________ 

Freguesia _________________________________ Código Postal _______ – _____     _________________________________ 

Tlf / Tlm ___________________________ E-mail ______________________________________________________________ 

Informações Adicionais ___________________________________________________________________________________ 
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3. PRETENSÃO

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação (RJUE), e na 
Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, vem requerer a V. Exa. o pedido de aprovação do projeto de arquitetura da operação 
urbanística para o prédio a seguir identificado: 

 Urbano   Rústico   Misto 

Sito em: __________________________________________________, freguesia de __________________________________ 

Inscrito na matriz predial sob o art.º ________________ e descrito na Conservatória de Registo Predial de Oleiros sob o n.º 

_______________________, fração n.º _______________ (caso se aplique). 

Código de acesso à Certidão Predial Online: _____________________________ 

Área total de _______________ m2, 

Área coberta de _________________ (caso se aplique) 

Área descoberta de _________________ (caso se aplique) 

Tem as seguintes confrontações: 

Norte: _____________________________________________ Nascente: ___________________________________________ 

Sul: _______________________________________________ Poente: _____________________________________________ 

Quando abrangida por operação de Loteamento indicar o processo: 

Lote n.º ____________, respeitante ao Alvará de Loteamento n.º ____________________________________ 

4. ANTECEDENTES

Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Oleiros para o local supramencionado;

Informação Prévia n.º ___________________, datada de _____ /_____ / ______;

 Alvará/Comunicação Prévia de Loteamento n.º __________________; 

Licença / Autorização / Comunicação Prévia n.º ____________, datada de ___ /____ / ______;

Alvará de utilização n.º ________________, datado de _____ /_____ / ______;   

 Alvará Sanitário n.º ______________, datado de _____ /_____ / ______;  

Outro__________________________________________________________________________ 

5. ALTERAÇÃO À LICENÇA

 Alteração à licença, antes do início da obra no prédio supracitado, em conformidade com o estabelecido no artigo 27º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação que lhe for aplicável (RJUE).
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6. TIPO OBRA (Conforme o nº2 do artigo 4º do RJUE)

 Obras com demolição (deverá apresentar o respetivo licenciamento conforme a 

previsto na  Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril) 

 Obras sem demolição 

 Obras de Edificação 

 construção      reconstrução     ampliação     alteração 

 Instalação agropecuária 

 Instalação de estabelecimento industrial 

 Tipo 1    Tipo 2      Tipo 3 

 Estabelecimento de comércio por grosso de géneros alimentícios de origem animal / de alimentos para 
animais de criação 

 Empreendimento turístico 

 Alojamento local  

 Instalação desportiva 

  Fachadas e/ou coberturas 

  Muro de vedação e/ou de suporte 

 Outras operações urbanísticas: ______________________________________________________ 

APLICAÇÃO DO Nº6 DO ART.º4 DO DECRETO-LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, NA SUA ATUAL REDAÇÃO 

 Opção pelo regime de licenciamento 

7. TIPO UTILIZAÇÃO

APLICAÇÃO DO Nº6 DO ART.º4 DO DECRETO-LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, NA SUA ATUAL REDAÇÃO 

 Opção pelo regime de licenciamento 
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8. COM A SEGUINTE UTILIZAÇÃO

 Habitação 

 Comércio (não abrangido pelo Decreto-lei n.º 259/2007, de 17 de julho, na sua atual redação e  pelo Decreto-
Lei n.º 48/2011, de 01 de abril) 

 Prestação de Serviços (não abrangido pelo Decreto-lei n.º 259/2007, de 17 de julho, na sua atual redação e 
 pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 de abril) 

 Armazém 

 Arrumos 

 Garagem 

 Indústria 

 Outros: ____________________________________________ 

 Comércio   Resumo  Habitação 

N.º pavimentos _____ 

N.º de fogos ______ 

 N.º pavimentos ______ 

 N.º de fogos ______ 

   Outros Afins       

  N.º pavimentos ______      

 Área de Construção ______ 

  N.º Pisos ______ 

  Área total ______ 

Área de Construção ______     Área de Construção ______ 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

 Prazo de execução de obras 

O prazo necessário para a execução da obra é de ______ dias, de acordo com a calendarização anexa. 

10. OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA

 Ocupação de Via Pública (caso se aplique) 

Requer ainda para a execução das referidas obras, ocupar a via pública 

com_______________________________________________________________________________________
(ex.: andaimes, materiais de construção, depósito de resíduos, ....), em ____________m2, por um prazo 
de de_______ dias.

O signatário, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 
preste falsas declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

Tratamento de Dados Pessoais
As operações de tratamento de dados pessoais estão fundamentadas no Cumprimento de Obrigações Legais, sendo realizadas exclusivamente para efeitos de 
Processamento de Licenciamento de Obras de Edificação - Pedido de Aprovação de Projeto de Arquitetura, de acordo com os termos da Ficha de Informação 
sobre Tratamento de Dados e com as condições da Política de Proteção de Dados que se encontram disponíveis em www.cm-oleiros.pt. Os titulares dos dados 
podem solicitar informações, apresentar reclamações ou exercer os seus direitos de proteção de dados, nomeadamente os direitos de informação, acesso, 
consulta, retificação, oposição ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal de funcionamento, através de contacto com o Encarregado da 
Proteção de Dados, pelo correio eletrónico protecaodedados@cm-oleiros.pt.

Pede deferimento. 
Assinatura a) __________________________________________________________________   Oleiros ____ / ____ / ______ 

a) Se representante, deverá juntar documento habilitante ou reconhecer a qualidade e poderes para representar
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Entrada nº ____________
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 LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO – PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE 
ARQUITETURA  

E L E M E N T O S I N S T R U T Ó R I O S A A P R E S E N T A R 
(Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Oleiros e demais legislação específica) 

Tec. Elementos comuns aos procedimentos de controlo prévio Func. 

1.. Apresentação de Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/Passaporte de pessoa singular;

2.. Contribuinte Fiscal do Requerente (Pessoa Singular ou Pessoa Coletiva) e do(s) Técnico(s);

3. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de
realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente do n.º 1; 

4. Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso o requerente seja uma pessoa coletiva com
apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão de cidadão/Passaporte do Sócio Gerente;

5. 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;

Ou 

Quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde
constem os correspondentes artigos matriciais; 

6. Ata da assembleia de condóminos. (caso se aplique)

 6.1. Aprovada por maioria representativa de dois terços do valor total do prédio ou declaração individual de 
dois terços dos condóminos no caso de obras de alteração que modifiquem a linha arquitetónica ou o arranjo 
estético do edifício, em conformidade com o artigo n.º 1422º do Código Civil; 

 6.2. Aprovada por unanimidade ou declaração individual de cada condómino, no caso de alteração do título 
constitutivo da propriedade horizontal ou alteração de utilização da fração prevista no título constitutivo da 
propriedade horizontal, em conformidade com o disposto no n.º 1 do 1419º ou n.º 5 do artigo 1432º, do Código 
Civil. 

7. Declaração de como opta pelo regime de licenciamento, pese embora a operação urbanística esteja sujeita
a comunicação prévia, exercendo assim a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 4.º do RJUE. 

Caso a operação urbanística tenha como precedentes licença de loteamento ou informação prévia, deverá 
entregar: 

 7.1. Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia, 
caso exista e esteja em vigor, ou indicação do nº do processo camarário de Informação Prévia favorável, 
acompanhada de declaração dos autores e coordenador dos projetos de que a operação respeita os limites 
constantes da informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE; 

 7.2. Indicação do número do processo camarário correspondente à operação de loteamento aprovada e do 
respetivo Alvará de Loteamento. 

8. 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. 
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9. 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); 

9.1 Termo de responsabilidade do autor do levantamento topográfico; 

 9.2 Declaração de inscrição emitida pela respetiva associação pública profissional oficialmente reconhecida 
do autor do levantamento topográfico; 

 9.3 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 01 de junho. 

10. 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. 

11. 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.  

12. Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia,
caso exista e esteja em vigor, ou indicação do respetivo procedimento administrativo, acompanhada de declaração 
dos autores e coordenador dos projetos de que a operação respeita os limites constantes da informação prévia 
favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE, se o requerente estiver a exercer a faculdade 
prevista no n.º 6 do artigo 4.º do RJUE; 

13. Caso a operação seja abrangida por operação de loteamento e o procedimento adotado for o do
licenciamento nos termos do n.º 6 do artigo 4.º do RJUE, indicação do respetivo procedimento administrativo; 

14. Termo de responsabilidade subscritos pelo autor do projeto quanto ao cumprimento das disposições
legais e regulamentares aplicáveis; 

14.1. Declaração de inscrição emitida pela respetiva associação pública profissional oficialmente 
reconhecida do autor do projeto, válida; 

14.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 01 de junho. 

15. Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto quanto ao cumprimento das
disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

15.1. Declaração de inscrição emitida pela respetiva associação pública profissional oficialmente 
reconhecida do coordenador do projeto, válida; 

15.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico, nos termos da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 01 de junho; 

PROJETO DE EDIFICAÇÃO 
16. Memória descritiva e justificativa da solução proposta, de acordo com o n.º 5 do capítulo I, do Anexo I,

da Portaria 113/2015, de 22 de abril, a qual deve conter: 

16.1 Área objeto do pedido;

16.2 Caracterização da operação urbanística;

16.3 Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis;

16.4 Justificação das opções técnicas e da integração urbana e paisagística da operação;

16.5 Indicação das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a
envolvente, incluindo com a via pública e as infraestruturas ou equipamentos aí existentes;  
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16.6 Programa de utilização das edificações, quando for o caso, incluindo a área a afetar aos
diversos usos;  

16.7 Áreas destinadas a infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de utilização 
coletiva e respetivos arranjos, quando estejam previstas;

16.8 Quadro sinóptico (mapa de medições), devidamente preenchido pelo técnico autor de projeto e de
acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, identificando a superfície total do terreno objeto
da operação e, em função da operação urbanística em causa, a área total de implantação, a área de 
implantação do edifício, a área total de construção, a área de construção do edifício, o número de pisos, a
altura da fachada, as áreas a afetar aos usos pretendidos e as áreas de cedência, assim como a
demonstração do cumprimento de outros parâmetros constantes de normas legais e regulamentares 
aplicáveis. 

17. Peças desenhadas, de acordo com o n.º 4 do capítulo I e n.º 15 do capítulo III, do Anexo I, da
Portaria 113/2015, de 22 de abril, as quais devem conter:

(i) Plantas à escala de 1:50 ou de 1:100 contendo as dimensões e áreas e utilizações de todos os
compartimentos, bem como a representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário; 

(ii) Alçados à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos elementos
que constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes, quando existam; 

(iii) Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:50 ou de 1:100 abrangendo o terreno, com
indicação do perfil existente e o proposto, bem como das cotas dos diversos pisos, da cota de soleira e dos 
acessos ao estacionamento; 

(iv) Pormenores de construção, à escala adequada, esclarecendo a solução construtiva adotada para as
paredes exteriores do edifício e sua articulação com a cobertura, vãos de iluminação/ventilação e de acesso, 
bem como com o pavimento exterior envolvente; 

(v) Discriminação das partes do edifício correspondentes às várias frações e partes comuns, valor
relativo de cada fração, expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio, caso se pretenda 
que o edifício fique sujeito ao regime da propriedade horizontal. 

18. Fotografias do imóvel, suficientemente esclarecedora do enquadramento do prédio e suas
confrontações nomeadamente com a via pública, os edifícios confinantes e do lado tardoz.

19. Estimativa do custo Total da obra, para demolição e construção.

20. Mapa de cores e acabamentos exteriores;

21. Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos,
para demolição e construção.

22. Ficha de elementos estatísticos (Q3) previstos na  Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril.

CASO A OPERAÇÃO URBANÍSTICA CONTEMPLE DEMOLIÇÃO, deverá ainda entregar:

23. Plano de demolição de acordo com o n.º 17 do Capitulo III, do Anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22
de abril, o qual deve conter:

23.1. Descrição da utilização futura do terreno;

23.2. Indicação do local de depósito dos entulhos;

23.3. Projetos de especialidades necessários à execução dos trabalhos, incluindo o projeto de estabilidade

ou de contenção de construções adjacentes e termos de responsabilidade dos seus autores;

 23.4. Termos de responsabilidade assinados pelo diretor de fiscalização de obra e pelo diretor de obra; 

 23.5. Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo InCI, I. P. 
que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra;  
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 23.6. Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho. 

24. Pareceres das Entidades Externas acompanhados do respetivo projeto e/ou documento comprovativo da
aprovação do projeto por parte da administração central relativo à operação urbanística apresentada ao município, 
conforme artigo 13º-B do RJUE. (caso se aplique)

25. No âmbito do pedido de apreciação de projeto solicitado a entidade externa pelo requerente, deverá
entregar os seguintes documentos: 

25.1. Comprovativo do pagamento Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.), conforme previsto no número
1 do artigo 6.º da Portaria n.º 357/2015, de 14 de outubro; 

25.2. Comprovativo do pagamento Autoridade Nacional de Proteção Civil, conforme previsto no número 3
do artigo 3.º da Portaria n.º 1054/2009, de 16 de setembro; 

 25.3. Outra entidade (indicar qual) ______________________________________________ 

26. Relatório prévio e levantamento arquitetónico do existente, exigível nos termos da Lei nº 107/2001, de 8
de setembro e regulado pelo Decreto-Lei nº 140/2009, de 15 de junho, caso o imóvel seja classificado ou esteja 
inserido em conjunto classificado ou em vias de classificação.

27. Projetos de especialidades (no caso de pretender proceder desde logo à sua apresentação, em
conformidade com o formulário “Entrega de Especialidades”). 

28. Termo de responsabilidade de técnico autor do projeto de condicionamento acústico que ateste da
conformidade da operação com o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro, na sua atual redação, nos termos do disposto da alínea j) do n.º 15 da parte III, do anexo I, da Portaria n.º 
113/2015, de 22 de abril. 

28.1. Declaração de inscrição emitida pela respetiva associação pública profissional oficialmente reconhecida 
dos autores dos projetos de condicionamento acústico válida; 

 28.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 01 de junho. 

29. Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, nos termos do n.º 5
do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro 
(RJUE), apresentando a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como as soluções de detalhe métrico, 
técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria de acessibilidade a pessoas com deficiências e 
mobilidade condicionada. 

 29.1. Termo de responsabilidade do seu autor redigido em conformidade com o ponto V do Anexo III da 
Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, que ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 
163/2006, de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu artigo 2.º 

29.2. Declaração de inscrição emitida pela respetiva associação pública profissional oficialmente reconhecida 
do autor do plano de acessibilidades válida; 

 29.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 01 de junho. 

30. Suporte digital dos elementos instrutórios, os quais devem assumir o formato "pdf", ou, caso contenham
peças desenhadas, o formato é em "dwf" e "dwg" ou formatos abertos equivalentes, adotados nos termos da Lei
n.º 36/2011, de 21 de junho no que respeita à implantação da operação urbanística, de acordo com o Anexo II, da
Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. 

31.1. Caso pretenda o FASEAMENTO DA OBRA deverá apresentar:

31.1. Peça(s) desenhada(s) (FASEAMENTO) que defina(m) cada uma das fases; 

31.2. Peça(s) escrita(s) (FASEAMENTO) com indicação dos prazos em que se propõe apresentar os projetos de 
especialidades correspondentes a cada uma das fases;  
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31.3. Outros estudos necessários e relativos a cada uma das fases. 

32. Justificação da não instrução do pedido com os seguintes elementos obrigatórios, ao abrigo do n.º 5 do

artigo 2.º da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril: 

 32.1 __________________________________________________________________________ 

 32.2 __________________________________________________________________________ 

 32.3 __________________________________________________________________________ 

 32.4 __________________________________________________________________________ 

Caso o técnico responsável entenda que, em face das características da operação urbanística, poderá 
eventualmente ser desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar 
exposição por escrito justificando essa dispensa com fundamentação de facto e de direito. 

33. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:

 33.1 __________________________________________________________________________ 

 33.2 __________________________________________________________________________ 

 33.3 __________________________________________________________________________ 

Informação 
(A preencher pelos serviços) 

Notificação 
(A preencher pelo requerente) 

 Processo devidamente instruído. 

 Processo com elementos em falta: 

_______________________     Data: ___ / ___ / _____ 

(O Funcionário)

 Tomei conhecimento dos elementos em falta, embora 
aconselhado a não efetuar a entrega do processo sem que o 
mesmo tenha sido devidamente corrigido, procederei a 
apresentação dos mesmos, de acordo com o previsto no nº 3 
do artigo 11º do RJUE. 

_______________________     Data: ___ / ___ / _____ 

(O Requerente)
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