
     

 

 
INFORMAÇÃO PRÉVIA DE 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. 

 
 
Elementos Gerais: 

 
 

 Sim  Não  Certidão da Conservatória do Registo Comercial (em caso de pessoa coletiva); 

Sim  Não  Documentos comprovativos da qualidade de titular do direito que confira a faculdade de realização da operação; 

Sim  Não  Certidão emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos; 

   

Sim  Não  Planta de localização, devidamente assinalada (Mapas Interativos disponíveis no site do Município); 

Sim  Não  Pareceres ou autorização de entidades externas, cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei (quando aplicável); 

 
 
Projeto: 

  

Sim  Não  
Estudo que demonstra a conformidade com o Regulamento Geral do ruído, contendo informação acústica adequada 
relativa à situação atual e à decorrente da execução da operação de loteamento; 

Sim  Não  

Planta da situação existente sobre levantamento topográfico georreferenciado, elaborado segundo as normas fixadas 
no RMEU, à escala 1:1000 ou superior, correspondente ao estado e uso atual do terreno e de uma faixa envolvente 
com dimensão adequada à avaliação da integração da operação na área em que se insere, com indicação dos 
elementos ou valores naturais e construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade pública, incluindo os 
solos abrangidos pelos regimes da RAN e da REN e ainda as infraestruturas existentes; 

Sim  Não  
Memória descritiva explicitando as obras, designadamente arruamentos, redes de abastecimento de águas, de 
saneamento, de gás, de eletricidade e de telecomunicações e arranjos exteriores; 

 
Documentos Técnicos: 

Sim  Não  
Termo de responsabilidade subscrito pelo pelo técnico autor do Projeto bem como declaração válida da Ordem ou Ass. 
Profissional e seguro de responsabilidade civil (Minuta 5/DGOU); 

Sim  Não  
Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico coordenador de projeto, bem como declaração válida da Ordem ou 
Ass. Profissional e seguro de responsabilidade civil (Minuta 6/DGOU); 

    
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                           O funcionário,                                                                O Técnico / Requerente   
 

 
 
 _______________________________________                     __________________________________ 

 


