
     

 

 
LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 

 

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  Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida (Q1 – 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  
Planta com identificação dos percursos acessíveis, detalhes métricos, técnicos e construtivos, e uma peça escrita 
esclarecendo e justificando as soluções adotadas; 

Sim  Não  Plano de Acessibilidades desde que inclua tipologias do art. 2º do D.L. 163/2006, de 8 de agosto; 

   
 
 

 
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  Estudo volumétrico tridimensional das edificações sobre a modelação proposta para o terreno; 

Sim  Não  
Perfis longitudinais e transversais representativos da relação de volumetria das edificações propostas entre si e destas 
com o espaço exterior envolvente; 

Sim  Não  
Planta com as áreas de cedência para o domínio municipal, discriminando as áreas destinadas a equipamentos, 
espaços verdes e arruamentos; 

Sim  Não  

Planta de síntese à escala 1:1000 ou superior, indicando, nomeadamente, a modelação proposta para o terreno, as 
áreas de cedência, a estrutura viária contemplando a localização do acesso automóvel ao interior dos lotes, a 
localização dos estacionamentos públicos devidamente numerados, a localização dos pontos de RSU, as redes de 
abastecimento de água e saneamento, de energia elétrica, de gás e de condutas destinadas à instalação de 
infraestruturas de telecomunicações, a divisão em lotes e sua numeração, finalidade, áreas de implantação e de 
construção, número de pisos acima e abaixo da cota de soleira, cérceas e número de fogos, com especificação dos 
destinados a habitação a custos controlados, quando previstos; 

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  Quadros Urbanimétricos de acordo com o disposto no RMEU em vigor; 

Sim  Não  

Memória descritiva e justificativa referindo a descrição e justificação da proposta para a operação de loteamento; 
enquadramento da pretensão nos planos municipais e especiais de ordenamento do território existentes; integração 
urbana e paisagística da operação; superfície total do terreno; número de lotes e respetivas áreas, bem como as áreas 
destinadas à implantação de edifícios; área de construção e volumetria dos edifícios com indicação dos índices 
urbanísticos adotados, nomeadamente a distribuição percentual das diferentes ocupações propostas para o solo, os 
índices de implantação e de construção e a densidade populacional, quando for o caso; cércea e números de pisos 
acima e abaixo da cota de soleira para cada um dos edifícios; áreas destinada a espaços verdes de utilização coletiva, 
incluindo espaços verdes e respetivos arranjos; natureza e dimensionamentos dos equipamentos; natureza das 
atividades não habitacionais e dimensionamento das áreas a elas destinadas; utilização dos edifícios e número de 
fogos e respetiva tipologia; condicionamentos relativos à implantação dos edifícios e construções anexas; solução 
adotada para o funcionamento das redes de abastecimento de água, energia elétrica, saneamento, gás e de 
telecomunicações e suas ligações às redes gerais, estrutura viária adotada, especificando as áreas destinadas às vias, 
acessos e estacionamentos de veículos, incluindo as previstas em cave.  

 
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  
Identificação da equipa multidisciplinar, nos termos do art. 4º do D.L. 292/95 de 14 de novembro, dos técnicos autores e 
coordenador de projeto; 

    
 

 

O pedido de Licença/Comunicação Prévia de Operação de Loteamento é em AUGI? Sim  Não  

Em caso afirmativo, devem ainda constar do pedido: 

 

 Sim  Não  
Listagem de proprietários de cada uma das parcelas em que se subdividiu o loteamento ilegal, reportada à planta que 
evidicie a realidade atual da AUGI; 

Sim  Não  
Fotocópia certificada das atas das reuniões da assembleia onde tenham sido tomadas as deliberações da reconversão 
da AUGI, eleição da Comissão de Administração Conjunta e aprovação do projeto de reconversão a apresentar à 
Câmara Municipal; 

Sim  Não  

Planta sobre levantamento topográfico georreferenciado, à escala 1:1000 ou superior, que evidencie a realidade da 
AUGI, incluindo infraestruturas existentes e faixa envolvente com dimensão adequada à avaliação da integração da 
operação na área em que se insere, as servidões administrativas e restrições de utilidade pública, incluindo os solos 
abrangidos pelos regimes da RAN e da REN e ainda a repartição do solo emergente do loteamento de génese ilegal, 
com a indicação concreta da implantação, da área de construção, do número de pisos, das cérceas e das cotas de 
soleira das construções existentes, identificando ainda as construções que não cumpram os requisitos das várias 
disposições legais aplicáveis ao exterior das edificações, com indicação das construções a demolir ou a alterar em face 
da proposta de reconversão;  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                           O funcionário,                                                                O Técnico / Requerente   
 

 
 
 _______________________________________                     __________________________________ 

 


