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Exm.º Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Ourique 
 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

REQUERENTE 

Nome 

Morada/sede 

Localidade Código Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| 

Freguesia Concelho 

Doc.de identificação n.º   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NIF  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Na qualidade de: Telefone  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail  

Autorizo o envio de notificações no decorrer do processo, para o email indicado   Sim  Não 
 

PEDIDO 

Requer, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual, se 

digne informar sobre a viabilidade de realizar a operação urbanística de  

                                                                                                         no  prédio abaixo  identificado, de acordo  

com os elementos a seguir identificados: 

Área bruta                                m2 Área útil                                     m2 Área habitável                         m2 

Área implantação                   m2 Volumetria                               m3 Cércea                                          m 

N.º de pisos acima da cota de soleira N.º de pisos abaixo da cota de soleira 

Uso da edificação N.º de fogos 
 

Solicita ainda informação sobre os condicionamentos legais ou regulamentares, nomeadamente 

relativos  a infraestruturas, servidões  administrativas e restrições  de utilidade  pública, índices 

urbanísticos, cérceas, afastamentos e demais condicionantes aplicáveis à pretensão. 
 

 

 

Registo de entrada  
 

N.º |___|___|___|___|___| 

DATA |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 

PROCº N.º|___|___|___|/|___|___|___|___| 

_________________________________ 
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IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 

Rua/lugar 

Localidade Freguesia 

Registo Predial n.º  Artigo(s) 

Código da certidão predial permanente 

 
Data e Assinatura 
 

Ourique, ___/___/_______ 
 

O Requerente,______________________________________ 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS: 
  

 1. 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; 

 2. Delimitação da área objeto da operação e a 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. 

 3. Extrato das plantas de ordenamento, de zonamento e de implantação dos planos municipais vigentes, das 

respetivas plantas de condicionantes, da planta de síntese do loteamento quando exista e planta à escala de 1:2500 ou 

superior, com a indicação precisa do local onde se pretende executar a obra.  

 4. Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do território vigente 

 5. Fotografias do imóvel sempre que se trate de obras de alteração, reconstrução, ampliação ou existam edificações 

adjacentes; 

 6. Indicação da localização e dimensionamento das construções anexas, incluindo alçados a uma escala de 1:500 ou 

superior, para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 4 do artigo 4.º do RJUE; 

 7. 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). 

 8. Memória descritiva e justificativa esclarecendo devidamente a pretensão 

 9. Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessiveis, 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 inclua tipologias do seu artigo 2.º ; 

 10. Planta das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais; 

 11. 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; 

 12. Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do plano diretor municipal ou à escala de 

1:25000 quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área objeto da operação; 
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 13. Projeto de arquitetura, incluindo plantas à escala de 1:500 ou superior, definindo a volumetria, alinhamento, altura 

da fachada e implantação da edificação, dos muros de vedação e das construções anexas; 

 14. Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que a execução da 

operação de loteamento se conforma com o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 9/2007, de 

17 de janeiro; 

 15. Cópia dos elementos instrutórios em suporte informático 

 16. Declaração subscrita pelo autor ou pelo coordenador do projeto em conformidade com o Anexo VI do n.º 18.º do 

Art.º 14.º do RMUE; 

Data e Assinatura 
 

Ourique, ___/___/_______ 
 
 

O Requerente,______________________________________ 
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