
     

 

 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE REMODELAÇÃO DE TERRENOS 

 

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. 

 

Cada projeto de especialidade deverá ter 2 ficheiros — um DWFx com as peças desenhadas e um PDF/A, com as peças escritas (que 

inclui Memória descritiva, termos de responsabilidade, seguro de responsabilidade profissional e declaração da ordem profissional, 

referentes ao projeto de especialidade respetivo). 

 
 
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  Declaração da Comissão do Bairro (Apenas para as AUGI’s); 

Sim  Não  Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida (Q2 – Modelos atualizados disponíveis no site do INE); 

   

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  

Projeto de execução dos trabalhos que inclua planta com proposta de modelação do terreno à escala 1:1000 ou 
superior; 

Sim  Não  
Planta de implantação desenhada sobre levantamentos topográfico georreferenciado, em formato DWG, elaborados de 
acordo com o disposto no RMEU em Vigor. 

   
 
 

 
Sim  Não  Estimativa do custo total da obra (Minuta 2/DGOU); 

Sim  Não  Calendarização da execução da obra (Minuta 1/DGOU); 

Sim  Não  Memória descritiva e justificativa elaborada de acordo com o disposto no RMEU em vigor; 

 
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); 

Sim  Não  
Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra, bem como declaração válida da Ordem ou 
Ass. Profissional e seguro de responsabilidade civil (Minuta 4/DGOU); 

    
 



     

 
 

 
Documentos de Obra: 

 
Sim  Não  Documento comprovativo da prestação da caução; 

Sim  Não  Minuta do contrato de urbanização aprovada, quando exista; 

Sim  Não  
Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo InCI, I. P. que confira habilitações 
adequadas à natureza ou valor da obra; 

Sim  Não  
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos 
termos previstos na Lei 100-97, de 13 de setembro; 

Sim  Não  Plano de Segurança e Saúde; 

Sim  Não  Livro de Obra, com menção do termo de abertura; 

Sim  Não  
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição - RCD (modelo disponível no sítio da Internet 
da Agência Portuguesa do Ambiente); 

 
 
Projetos de especialidades: 
 

Sim  Não  Projetos de especialidades necessários à execução dos trabalhos; 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                           O funcionário,                                                                O Técnico / Requerente   
 

 
 
 _______________________________________                     __________________________________ 

 


