
 

Mod. 2.3/DOGUA 
 

Exm.º Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Ourique 
 
LICENÇA ADMINISTRATIVA 

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  n.º 2  do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na  sua redação  

atual, a licença administrativa da operação urbanística de  

                                                                                                          a realizar no  prédio abaixo  identificado,   

juntando, para  o efeito, os  elementos  assinalados em anexo. 

   Declara que opta pelo procedimento de licenciamento, nos  termos  do n.º 6 do artigo 4.º do  

Decreto-Lei  n.º 555/99, de 16/12, na  sua redação atual, não obstante o procedimento aplicável 

ser o de comunicação prévia. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 

Rua/lugar 

Localidade Freguesia 

Registo Predial n.º  Artigo(s) 

Código da certidão predial permanente 
 

Data e Assinatura 
Ourique, ___/___/_______ 
 

O Requerente,______________________________________ 

Registo de entrada  
 

N.º |___|___|___|___|___| 

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

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

_________________________________ 

 

 

celia.guerreiro
Riscado
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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. 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 2. 

 
 3. 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. 

 
 4. 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). 

 
 5. 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. 

 
 6. Memória descritiva contendo os dados indicados no n.º 5 do anexo I da Portaria 113/2015, de 22/04; 

 
 7. 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; 

 
 8. Elementos referentes ao Autor do Projeto de arquitetura: 

 

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

  8.2. Declaração válida a respetiva associação profissional; 
 

  8.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 
 

 9. Projeto de arquitetura: 
 

  9.1. 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; 
 

  9.2. 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; 
 

  9.3. 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; 
 

  9.4. 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; 
 

  9.5. 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. 

 
  9.6. _________________________________________________________________________________ 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS (cont.) 

  
 10.  Elementos referentes ao Coordenador de projeto: 

 

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

  10.2. Declaração válida a respetiva associação profissional; 
 

  10.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 
 

 11. Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos. 
 

 12. Estimativa do custo total da obra. 
 

 13. Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, acompanhado dos seguintes 
elementos relativos ao autor: 

 
  13.1. Termo de responsabilidade que ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei nº 

163/2006, de 08/08, desde que inclua tipologias do seu artigo 2.º, 
 

  13.2. Declaração válida a respetiva associação profissional; 
 

  13.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 
 

 14. 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 17/01, 
acompanhado de: 
 

  14.1. Declaração válida a respetiva associação profissional; 
 

  14.2. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido 
 

 15. Fotografias do imóvel. 
 

 16. Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24/07. 
 

 17. Projetos das especialidades e outros estudos (opcional). 
 

 18. Elementos relativos ao diretor de fiscalização de obra: 
 

  18.1. Termo de responsabilidade; 
 

  18.2. Declaração válida a respetiva associação profissional; 
 

  18.3. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil válido. 
 

 19. Cópia dos elementos instrutórios em suporte informático. 
 

 20. 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; 

 21. Ficha de medição, anexo VII, em conformidade com o n.º 19 do art.º 14 do RMUE. 

Data e Assinatura 
 

Ourique, ___/___/_______ 
 

O Requerente,______________________________________ 
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