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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-e_042021

       /      / 

Assinatura

ASSUNTO: ENTREGA DE ENGENHARIA DE ESPECIALIDADES

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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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 Entrega de Engenharia de Especialidades, 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

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. 

3. PRETENSÃO

Ao abrigo do disposto no n.º 4, do artigo 20.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 apresentar a V. Exa. os projetos das 
especialidades da operação urbanística no âmbito do processo n.º ___________________.

Local da Obra
Morada: ____________________________________________________________________________________, 
Código-Postal ________ - ______, Localidade _______________________________________________________, 
Freguesia de _______________________________________ 

Registo Predial/Matricial

Urbano  Rústico  Misto

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: ____________________________
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E N T R E G A  D E  E N G E N H A R I A  D E  E S P E C I A L I D A D E S
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. 

Entrada nº ____________

1. Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica.

 1.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 1.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro;  

 1.3. 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; 

 1.4. Peças Escritas; 

 1.5. Peças desenhadas. 

2.. rojeto de Rede Predial de Águas

2.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;

 2.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro;  

 2.3. 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; 

 2.4. Peças Escritas; 

 2.5. Peças desenhadas; 

 2.6. Pedido de dispensa de apresentação de projeto de redes prediais de água, devidamente 
fundamentado, juntando para o efeito comprovativo de que o edifício ou fração encontra-se alimentado 
diretamente pela rede pública de abastecimento de águas. 

3. Projeto de Rede Predial de Drenagem de Águas Residuais

 3.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

3.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
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Tec. Elementos comuns aos procedimentos de controlo prévio Func. 

engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro;  

 3.3. 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; 

 3.4. Peças Escritas; 

 3.5. Peças desenhadas; 

 3.6. Pedido de dispensa de apresentação de projeto de redes prediais de drenagem de águas residuais, 
devidamente fundamentado, juntando para o efeito comprovativo de que o edifício ou fração encontra-se 
alimentado diretamente à rede pública de saneamento. 

4. Projeto de Rede de Drenagem de Águas Pluviais

4.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 4.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro;  

4.3. 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; 

4.4. Peças Escritas; 

4.5. Peças desenhadas; 

 4.6. Pedido de dispensa de apresentação de projeto de drenagem de águas pluviais, devidamente 
fundamentado, juntando para o efeito comprovativo de que o edifício ou fração encontra-se alimentado 
diretamente à rede pública de águas pluviais. 

5. Projeto de instalação de gás, quando exigível nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de agosto, na
sua atual redação, aprovado por entidade Inspetora 

 5.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 5.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro;  

 5.3. 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; 

 5.4. Peças Escritas; 

 5.5. Peças desenhadas; 

 5.6. Pedido de dispensa de apresentação de projeto de instalação de gás, devidamente fundamentado, 
juntando para o efeito comprovativo de que o edifício ou fração encontra-se alimentado diretamente pela 
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Tec. Elementos comuns aos procedimentos de controlo prévio Func. 

rede de distribuição de gás. 

6. Projeto de ventilação e exaustão de fumos e gases de combustão.

 6.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 6.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro;  

 6.3. 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; 

 6.4. Peças Escritas; 

 6.5. Peças desenhadas; 

 6.6. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de ventilação e exaustão de fumos e gases de 
combustão, devidamente fundamentado 

7. Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica, quando exigível nos termos do Decreto-Lei n.º
96/2017, de 10 de agosto na sua atual redação, aprovado pela DGEG. 

 7.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 7.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro;  

 7.3. 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; 

 7.4. Peças Escritas; 

 7.5. Peças desenhadas; 

 7.6. Pedido de dispensa de apresentação de projeto de alimentação, distribuição de energia elétrica, 
devidamente fundamentado, juntando para o efeito comprovativo de que o edifício ou fração encontra-se 
alimentado diretamente pela rede de distribuição de energia elétrica; 

8. Ficha Eletrotécnica

 8.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 8.2. Declaração válida da associação profissional do técnico autor da ficha, reconhecendo a qualificação 
para a responsabilidade assumida ou cópia do cartão de inscrição na Direção Geral de Energia e Geologia 
(DGEG);   

 8.3. 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 
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Tec. Elementos comuns aos procedimentos de controlo prévio Func. 

9. Infraestruturas de telecomunicações em Edifícios (ITED).

 9.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 9.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro ou cópia do respetivo cartão do ICP-ANACOM, válido (emissão inferior a 3 
anos); 

 9.3. 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;  

 9.4. Peças Escritas; 

 9.5. Peças desenhadas; 

 9.6. Pedido de dispensa de apresentação de projeto de infraestruturas de telecomunicações, 
devidamente fundamentado, juntando para o efeito comprovativo de que o edifício ou fração encontra-se 
alimentado diretamente pela rede de distribuição de telecomunicações. 

10. Estudo de comportamento térmico onde constem evidências do cumprimento do REH (Regulamento de
Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação e/ou RECS Regulamento de Desempenho Energético de 
Edifícios de Comércio e Serviços), consoante o caso aplicável, de acordo com o Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 
de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de Setembro. 

 10.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 10.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro; 

 10.3. 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;  

 10.4. Peças Escritas; 

 10.5. Pré-certificado do SCE (Sistema de Certificação Energética), emitido pelo perito qualificado; 

 10.6. Acresce para edifícios de habitação - Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção

preconizada, de acordo com o modelo Ficha n.º 1, constante da Portaria n.º 349-C/2013, 2 de dezembro, na 
sua atual redação; 

 10.7. Peças desenhadas; 

 10.8. Pedido de dispensa de apresentação de Estudo de comportamento térmico e demais elementos, 
devidamente fundamentado. 
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Tec. Elementos comuns aos procedimentos de controlo prévio Func. 

Nota: 

"A) Quando se trate de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, ou conservação de imóvel de 

edifícios de habitação, os elementos previstos no ponto 1.1 do anexo à Portaria n.º 349 -C/2013, de 2 de 

dezembro, na sua atual redação relativa ao desempenho energético de edifícios: 

i) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de comportamento térmico;

(ii) Projeto de comportamento térmico elaborado por técnico responsável, onde devem constar evidências 

das soluções adotadas e os cálculos efetuados e cumprimento do Regulamento de Desempenho Energético 

dos Edifícios de Habitação;  

(iii) Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção preconizada; 

(iv) Pré -certificado do SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética 

dos Edifícios. 

B) Quando se trate de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, ou conservação de imóvel de

edifícios de comércio e serviços, os elementos previstos no ponto 2.1 do anexo à Portaria n.º 349 -C/2013, de 2 de 

dezembro, na sua atual redação relativa ao desempenho energético de edifícios: 

 (i) Termo(s) de responsabilidade subscrito(s) pelo autor(es) do(s) projeto(s) do(s) sistema(s) técnicos(s) objeto 

de requisitos, no âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços 

(RECS), quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

 (ii) Declaração ou outra prova de reconhecimento de capacidade profissional dos técnicos responsáveis 

pelo(s) projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos no âmbito do Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), emitida pela respetiva ordem profissional; 

 (iii) Projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos no âmbito do Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), elaborado(s) pelo(s) técnico(s) responsável(is) pelo(s) 

mesmo(s), onde devem constar evidências das soluções adotadas e os cálculos efetuados; 

(iv) Pré-certificado do SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços." 

11. Condicionamento acústico.

11.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;

11.2. 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; 

 11.3. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro; 

 11.4. Peças Escritas; 

 11.5. Peças desenhadas; 

 11.6. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto Acústico, devidamente fundamentado, 
apresentando para o efeito a respetiva avaliação acústica (relatório + parecer técnico). 
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Tec. Elementos comuns aos procedimentos de controlo prévio Func. 

12. Instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou mercadorias.

12.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;

12.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro; 

 12.3. 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;  

 12.4. Peças Escritas; 

 12.5. Peças desenhadas; 

 12.6. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de Instalações eletromecânicas, devidamente 
fundamentado para o efeito comprovativo de inspeção periódica das instalações eletromecânicas. 

13. Projeto de climatização - Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços
(RECS). 

 13.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

 13.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro; 

 13.3. 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;  

 13.4. Peças Escritas; 

 13.5. Peças desenhadas. 

 13.6. Pedido de dispensa de apresentação de Projeto de climatização, devidamente fundamentado. 

14. Arranjos Exteriores, quando exista logradouro privativo, não pavimentado.

14.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;

14.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro;  

 14.3. 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; 

 14.4 Peças Escritas; 

 14.5 Peças desenhadas; 
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Tec. Elementos comuns aos procedimentos de controlo prévio Func. 

 14.6. Pedido de dispensa de apresentação de projeto de arranjos exteriores, devidamente fundamentado. 

15. Ficha de Segurança contra incêndios.

15.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;

15.2. 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; 

 15.3. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de 
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro; 

 15.4. Ficha de segurança, assinada pelo técnico autor. 

16. Projeto de Segurança contra incêndios em Edifícios, aprovado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.

16.1. Termo de responsabilidade quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;

16.2. Comprovativo de qualificação do técnico para elaboração dos projetos se especialidades de
engenharia (em conformidade com os anexos III da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho), designadamente através 
do Sistema Eletrónico de Reconhecimento de Atributos Profissionais (SERAP), a que se refere o artigo 51º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro;  

 16.3. 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; 

 16.4 Peças Escritas; 

 16.5 Peças desenhadas. 

17. Cópia de todos os elementos acima apresentados em formato digital, inclui peças escritas em PDF,
devidamente assinadas, peças desenhadas em DWF e DWG, e respetivos termos de responsabilidade, de acordo 
com o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Oleiros e do Anexo II, da Portaria n.º 113/2015, de 
22 de abril. 

18. 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: 

 18.1. _____________________________________________________________________________________ 

 18.2. _____________________________________________________________________________________ 

 18.3. _____________________________________________________________________________________ 

 18.4. _____________________________________________________________________________________ 

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. 
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DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Licenciamentos e Vistorias MOD - O-e_042021

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)

Tec. Elementos comuns aos procedimentos de controlo prévio Func. 

19. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:

 19.1. _____________________________________________________________________________________ 

 19.2. _____________________________________________________________________________________ 

 19.3. _____________________________________________________________________________________ 

NOTAS: 
1. Todas as peças desenhadas devem respeitar o Anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril;

2. As peças desenhadas devem incluir legendas, contendo todos os elementos necessários à identificação da peça:

o nome do requerente, a localização, o número do desenho, a escala, a especificação da peça desenhada e o nome

do autor do projeto; 

3. Todas as peças escritas e desenhadas dos projetos devem ser datadas e assinadas pelo autor ou autores do

projeto; 

4. Sempre que a operação urbanística a apreciar compreenda alterações ou demolições parciais e/ ou afetar a via

pública, devem ser utilizadas para a sua representação as seguintes cores convencionais: 

- a vermelha para os elementos a construir; 

- a amarela para os elementos a demolir; 

- a preta para os elementos a manter; 

- a azul para elementos a legalizar. 

5. As escalas indicadas nos desenhos não dispensam a cotagem, quer nos desenhos com as cores convencionais,

quer nos desenhos com a proposta final. 

6. As peças desenhadas devem conter, sempre que aplicável:

6.1. A identificação das obras que pretende executar em cada fase, caso o requerente pretenda a execução 

faseada. 

6.2. A discriminação das partes do edifício correspondente às várias frações e partes comuns, valor relativo de cada 

fração, expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio, caso o requerente pretenda que o 

edifício fique sujeito ao regime de propriedade horizontal. 
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