
    

  

 

RECEÇÃO PROVISÓRIA  
 LICENÇA / COMUNICAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO 
 
 

A organização e formatação dos ficheiros em formatos digitais devem seguir as seguintes normas:  

a) Todos os elementos de um pedido deverão ser entregues/carregados em formato digital e individualmente autenticados através de 

uma assinatura digital qualificada. Poderão ser dispensados de assinatura digital as cópias de documentos originais não produzidos pelo 

técnico ou requerente. 

O nome de cada ficheiro deverá corresponder, na íntegra, aos respetivos códigos publicados na página do Urbanismo no site da Câmara 

Municipal de Odivelas e na aplicação de submissão eletrónica de pedidos / procedimentos urbanísticos.. 

O tamanho máximo de cada ficheiro não deve exceder os 12M e caso seja necessária a ultrapassagem deste limite, o ficheiro deve ser 

particionado em partes não superiores a 12MB, devendo, ao nome do ficheiro, ser adicionada a extensão”_01”, “_02”, etc. 

 

Documentos Técnicos: 

Sim  Não  
Declaração do Diretor de Fiscalização de obra atestando que os trabalhos estão de acordo com os projetos 
apresentados e com as condições impostas no alvará, ou entidades que intervêm na apreciação dos mesmos; 

 
Documentos de Obra: 

 
Sim  Não  Cópias do livro de obra ou suas digitalizações, regularmente preenchidos e respetivos originais, a título devolutivo; 

Sim  Não  
Cópias do registo de Resíduos de Construção e Demolição (quando aplicável) ou suas digitalizações, regularmente 
preenchidos e respetivos originais, a título devolutivo; 

 
Projeto: 

 

Sim  Não  
Planta final do loteamento à escala do projeto aprovado sobre levantamento topográfico georreferenciado, elaborado 
de acordo com as definições constantes no Anexo V do RMEU, incluindo suporte digital da mesma, acompanhada de 
termo de responsabilidade do técnico responsável pela coordenação de projetos; 

Sim  Não  
Telas finais dos projetos de infraestruturas em triplicado e suporte digital das mesmas, acompanhadas de termo de 
responsabilidade do técnico autor dos projetos e declaração das respetivas ordens profissionais.  

Sim  Não  
Telas finais relativas ao Projeto de arranjos exteriores elaboradas de acordo com o Regulamento de Espaços Verdes, 
Parques e Jardins; 

 
Com o pedido podem ainda ser apresentados os pareceres sobre o pedido de redução de caução emitidos pelas entidades 
externas gestoras das respetivas infraestruturas: 

 
Sim  Não  Parecer sobre a rede de abastecimento de águas. 

Sim  Não  Parecer sobre a rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais. 

Sim  Não  Parecer sobre a rede infraestruturas elétricas. 

Sim  Não  Parecer sobre a rede de telecomunicações. 

Sim  Não  Parecer sobre a recolha de resíduos sólidos urbanos. 

Sim  Não  Parecer sobre a rede de gás. 

Sim  Não  Outro pareceres a descriminar ___________________________________________________________________ 

Sim  Não  Outro pareceres a descriminar ___________________________________________________________________ 

Sim  Não  Outro pareceres a descriminar ___________________________________________________________________ 

 
 
 

 

                          O funcionário,                                                                O Técnico / Requerente   
 

 
 _______________________________________                     __________________________________ 

 


