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Licença Administrativa Operação Loteamento 

Lista Elementos Instrutórios / Índice 

URB. 2B/LA 

Documentos Identificação | Legitimidade 
 

 

□ Requerimento; Pág. 

□ Documento de identificação do requerente; Pág. 

□ Certidão da Conservatória do Registo Comercial ou Código de Acesso; Pág. 

□ Certidão da Conservatória do Registo Predial ou Código de Acesso;  Pág. 

□ Documentos comprovativos de legitimidade (titular de direito à realização da operação); Pág. 

□ Cópia da notificação da Câmara Municipal com a aprovação da Informação Prévia em vigor, indicação 
do procedimento administrativo; 

Pág. 

□ Declaração da Comissão de Administração da AUGI, em como se encontra regularizado o pagamento 
das quantias fixadas para recuperação do bairro (construção inserida em AUGI); 

Pág. 

 

Instrumentos Gestão Território  

□ Extratos PDM (Plantas de Ordenamento, Condicionantes e de Síntese do Loteamento, com 
delimitação das áreas de intervenção e de enquadramento); Pág. 

□ Plantas de Localização à escala 1:25000 e 1:1000 ou 1:2000 (área de intervenção e área de 
enquadramento delimitadas); Pág. 

□ Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas; Pág. 

 

Projeto Loteamento 

3 Coleções   

□ Termo de Responsabilidade do Coordenador dos Projetos; Pág. 

 Declaração da Associação Profissional; Pág. 

 Seguro de Responsabilidade Civil; Pág. 

□ Termo de Responsabilidade do Autor do Projeto (Loteamento / Obras de Urbanização); Pág. 

 Declaração da Associação Profissional; Pág. 

 Seguro de Responsabilidade Civil; Pág. 

□ Memória Descritiva; Pág. 

□ Fotografias da parcela objeto de intervenção e sua envolvente; Pág. 

□ Levantamento Topográfico Georreferenciado à escala 1/200 ou 1/500; Pág. 

□ Planta de Implantação Georreferenciada; Pág. 

□ Planta Situação Existente, escala 1:1000 ou superior, (estado e uso atual do terreno e faixa envolvente 
da área, valores naturais e construídos, servidões administrativas, restrições de utilidade pública e 
infraestruturas);  Pág. 

□ Planta Síntese, escala 1:1000 ou superior, (modelação proposta para o terreno, estrutura viária, redes 
de abastecimento água e saneamento, energia elétrica, gás, condutas de infraestruturas de 
telecomunicações, divisão em lotes e numeração, finalidade, áreas de implantação e construção, 
número pisos acima e abaixo da cota de soleira, número de fogos e especificação dos destinados a 
habitações a custos controlados se previstos, localização dos equipamentos e áreas destinadas, áreas 
de espaços verdes e utilização coletiva); Pág. 

□ Planta Percursos Acessíveis (detalhes métricos, técnicos e construtivos e peça escrita descrevendo e 
justificando as soluções adotadas); Pág. 

□ Termo de Responsabilidade do Autor do Plano de Acessibilidades; Pág. 

 Declaração da Associação Profissional; Pág. 

 Seguro de Responsabilidade Civil; Pág. 

□ Plano de Acessibilidades; Pág. 
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□ Planta Áreas Cedência (a verter para planta de cadastro predial a apresentar após a conclusão da 
operação); Pág. 

□ Simulação virtual tridimensional (nos casos em que seja exigida discussão pública); Pág. 

□ Estudo que demonstre a Conformidade com o Regulamento Geral do Ruído (incluindo informação da 
situação de acústica atual e à decorrente da execução da operação); Pág. 

□ Termo de Responsabilidade Conformidade com o Regulamento Geral do Ruído; Pág. 

 Declaração da Associação Profissional; Pág. 

 Seguro de Responsabilidade Civil; Pág. 

□ Ficha de elementos estatísticos do INE (Modelo Q1); Pág. 

  

Suporte Informático | Taxa   

□ Suporte digital (instruído conforme normas em anexo para formatos e nomenclaturas dos ficheiros); Pág. 

□ Taxa de Apreciação, de acordo com o Regulamento de Taxas e Licenças do Município; Pág. 

 

Outros Elementos 

□  Pág. 

□  Pág. 

Lista simplificada dos elementos instrutórios a entregar. A exequibilidade das peças, não dispensa a consulta da Portaria 113/2015 de 22 de 
Abril e Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização. 


