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AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE IATA´S

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

Morada / Sede: .............................................................................................................................................................................................................

Freguesia: ..................................................................................................................... Código Postal: ...........................................................

NIF / NIPC: .........................................

Telefone: .............................................

Email: ..............................................................................................................................................................................................................................

Código de Certidão Comercial Permanente: .......................................................................................................................................................

Código de Certidão Permanente do Registo Predial: ........................................................................................................................................

O envio de notificação, no decorrer deste processo será efectuado para o endereço electrónico indicado.

Telemóvel: ............................................. Fax: ..............................................................................

Nº de Identificação Civil: ........................................... Validade: ............................................

IdentificaçãoA

Pessoa Coletiva Pessoa Singular 

Exposição do PedidoB
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Despacho Registo de Entrada

NIPG: ................................................

Data: .................................................

Processo nº: ...................................

Pagamento: ....................................

Guia nº: ............  Valor: ..................

............................................................

O Funcionário

Mandatário Sócio Gerente 16 Na qualidade de: Administrador Outro ......................................................

Em conformidade com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 179/2019, de 24 de outubro, com as alterações introduzidas 
pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 69/2021, de 4 de Junho:

Área da Exploração Agricola em produção: …..........……. ha02

01 Pedido para: instalação regularização de instalação

Período previsto até conclusão da transferência de todos os trabalhadores para alojamentos dentro dos Perímetros Urbanos 

(em conformidade com o cronograma a apresentar): ........................ dias

03

Distância das IATA’s aos aglomerados urbanos delimitados em PDM: ........................ km0304

Distância das IATA’s à linha de costa: ........................ km05

Áreas06

a) Área total de IATA’s: ........................ m2

b) Área de cada unidade de alojamento: ........................ m2

Capacidade: ....................... trabalhadores temporários07

Dispõe de refeitório comum:08 Sim Não
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assinatura
01 02O Requerente: ............................................................................................................................................ Data: ..............................................

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de honra, que na instrução do presente
pedido todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido.

Pedido de DeferimentoD

Documentação a ApresentarE

Índice de peças instrutórias entregues

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela Conservatória do 

Registo Predial referente ao(s) prédio(s) onde estão ou se pretendem instalar IATA’s

Documento comprovativo da posse do prédio; no caso de o requerente não ser o titular do 

prédio, apresentação de documento legal que habilite o requerente para a ação proposta

De acordo com o RGPD, o Município de Odemira enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o 
fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, 
apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou 
consulte a política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administra-
tivos, pelo que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoC

Tomo conhecimento de que todos os contactos e notificações no âmbito do presente procedimento serão efectuados pela via electrónica para o contacto de 
e-mail indicado no ponto A do presente formulário.

Identificação do(s) prédio(s) objeto da pretensão: 

a) Artigo ....................... secção ............................................... freguesia de ........................................................................................................... 

b) Artigo ....................... secção ............................................... freguesia de ...........................................................................................................

10

Identificação da Exploração (iE) do Sistema de Identificação Parcelar do IFAP (iSIP)

P3 do Sistema de Identificação Parcelar do IFAP (iSIP) ou comprovativos da propriedade, ou 
da posse, ou documento legal que habilite o requerente de fruição de todos os prédios que 
constituem a exploração agrícola

Dispõe de outros espaços complementares:

a) Se sim quais: .............................................................................................................................................................................................................

09 Sim Não

Formato***DocumentoSigla**

RequerimentoIATA1

IATA2

IATA3

PDF/A

PDF/A

PDF/A

PDF/AIATA4

PDF/AIATA5

PDF/A
IATA6

Certidão emitida pelo serviço de Finanças com identificação de todos os prédios rústicos 
existentes no concelho propriedade da empresa (com o NIPC da empresa), ou propriedade do 
requerente, caso seja agricultor a título individual (com o NIF do requerente)

PDF/A
IATA7

Declaração da área da exploração em produção e identificação das culturas e respetivas áreas PDF/AIATA8

Comprovativo ou Declaração relativo ao número de trabalhadores agrícolas temporários da 

exploração agrícola
PDF/AIATA9

Declaração da Associação dos Beneficiários do Mira, com descrição da(s) área(s) do(s) 

prédio(s) que integram a exploração agrícola, beneficiada(s) pelo AHM
PDF/AIATA10

Compromisso escrito, nos termos do n.º 1 da RCM 179/2019, na redação conferida pela 

RCM 69/2021
PDF/AIATA11

Localização de todos os prédios da exploração agrícola em extrato da carta militar, assinalando o 
local do prédio onde se pretendem instalar os sistemas autónomos de abastecimento de água e 
de drenagem, recolha e tratamento de águas residuais domésticas

PDF/A
IATA12

Cópia do pedido referente ao Título de utilização dos recursos hídricos, para as IATA que adotem 
soluções para o saneamento, recolha e encaminhamento de efluentes com descarga no solo ou 
em linha de água, com exceção dos sistemas que recorram a fossas estanques

PDF/A
IATA13
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09

10

04

05

01

Memória descritiva e justificativa que:

- Descrição/caracterização do projeto agrícola/Exploração agrícola
- Relação do número de trabalhadores temporários a alojar com a área em produção e com 

o tipo de cultura e modo de produção
- Justificação da necessidade de alojamento para os trabalhadores agrícolas temporários na 

exploração
- Justificação da inexistência de alternativas de alojamento fora da exploração, em perímetro 

urbano
- Fundamentação e justificação das opções tomadas de IATA

Formato***DocumentoSigla**

PDF/A

Cronograma de operacionalização do alojamento dentro dos Perímetros Urbanos, com 

indicação das datas e ações
PDF/AIATA15

Calendário de execução das IATA, para os pedidos de autorização de novas instalações PDF/AIATA16

IATA14

Localização da exploração agrícola em carta militar 1/25 000 (artigo matricial)

Planta de implantação sobre levantamento topográfico de todas as construções existentes no 
artigo matricial em formato vetorial editável, georreferenciada ao sistema de coordenadas 
em uso pelo município – PT TM06

PDF/AIATA17

DXF ou DWG
IATA18

Planta de implantação sobre levantamento topográfico, com recurso às cores convencionais, 

de todas as construções existentes no artigo matricial em formato dwfx
DWFxIATA20

PROJETOS

Termo de responsabilidade do coordenador dos projetos de Arquitetura e Especialidades* PDF/AIATA21

Projeto de Arquitetura:

Memória Descritiva indicando:

- Área objeto do pedido
- Caracterização da operação
- Enquadramento nos Planos Territoriais aplicáveis
- Descrição das características das instalações
- Programa de utilização das instalações, incluindo área a afetar a cada uso
- Áreas destinadas a infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de 

utilização coletiva e respetivos arranjos

PDF/A

IATA22

Peças Desenhadas à escala 1/50 ou 1/100

Quadro SinóticoIATA23

IATA24

PDF/A

DWFx

Termo de responsabilidade do autor do projeto de Arquitetura* PDF/AIATA25

Projetos das Especialidades:

Termo de responsabilidade pela Estabilidade Estrutural das instalações (especificações do 
fabricante)*

PDF/AIATA26

Projeto de Arranjos Exteriores (n.º 6 do anexo da RCM 69/2021 de 04.06):

Peças desenhadas (escala 1:100)

Peças escritasIATA27

IATA28

PDF/A

DWFx

Termo de responsabilidade do autor de projeto de Arranjos Exteriores* PDF/AIATA29

Termo de responsabilidade pela planta de implantação sobre levantamento topográfico de 
todas as contruções existentes no artigo marticial

PDF/AIATA19

Projeto de Rede de Abastecimento de Água (n.º 5.1 do anexo da RCM 69/2021 de 04.06):

Peças desenhadas (escala 1:100)

Peças escritasIATA30

IATA31

PDF/A

DWFx

Termo de responsabilidade do autor de projeto de Abastecimento de Água* PDF/AIATA32

Autorização da APA ou da ABM quanto à captação/fornecimento de água PDF/AIATA33



* O ficheiro correspondente ao Termo de Responsabilidade deve incluir (no mesmo ficheiro) a Declaração da Ordem Profissional em que o técnico está 

inscrito e o comprovativo de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil. Caso esteja previsto refeitório, os termos de responsabilidade devem atestar 

o cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar em vigor.

** O ficheiro a apresentar deverá ter a denominação indicada nesta coluna. Opcionalmente, após a sigla, pode conter um texto identificativo do conteúdo do 

documento o qual não deve exceder os 10 caracteres, impreterivelmente separado por meio de underscore (subtraço). 

A sigla corresponde a um elemento instrutório específico e só àquele, não podendo esta ser atribuída a outro documento. 

*** Os ficheiros formato PDF/A e DWFx devem apresentar assinatura digital qualificada de pessoa responsável pelo seu conteúdo.
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Formato***DocumentoSigla**

Projeto de Rede de Drenagem de Esgotos Domésticos (n.º 5.2 do anexo da RCM 69/2021 de 04.06):

Peças desenhadas (escala 1:100)

Peças escritasIATA34

IATA35

PDF/A

DWFx

Termo de responsabilidade do autor de projeto de Drenagem de Esgotos Domésticos* PDF/AIATA36

Projeto de Rede Elétrica (n.º 5.3 do anexo da RCM 69/2021 de 04.06):

Peças desenhadas (escala 1:100)

Peças escritas ou ficha eletrotécnica (consoante potência instalada/contratada)IATA37

IATA38

PDF/A

DWFx

Termo de responsabilidade do autor de projeto da Rede Elétrica* PDF/AIATA39

Projeto de ITED (n.º 5.4 do anexo da RCM 69/2021 de 04.06):

Peças desenhadas (escala 1:100)

Peças escritasIATA40

IATA41

PDF/A

DWFx

Termo de responsabilidade do autor de projeto de ITED* PDF/AIATA42

Projeto de Abastecimento de Gás certificado por entidade certificadora, sempre que tal se justifique 
(n.º 5.5 do anexo da RCM 69/2021 de 04.06):

Peças desenhadas (escala 1:100)

Peças escritasIATA43

IATA44

PDF/A

DWFx

Termo de responsabilidade do autor de projeto de Gás* PDF/AIATA45

Projeto de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (n.º 5.6 do anexo da RCM 69/2021 de 04.06):

Peças desenhadas (escala 1:100)

Peças escritas ou ficha de SCIE (consoante categoria da ocupação)IATA46

IATA47

PDF/A

DWFx

Termo de responsabilidade do autor de projeto de SCIE* PDF/AIATA48

Projeto de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (n.º 5.7 do anexo da RCM 69/2021 de 04.06):

Peças desenhadas (escala 1:100)

Peças escritasIATA49

IATA50

PDF/A

DWFx

Termo de responsabilidade do autor de projeto de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado* PDF/AIATA51

Outros documentos relevantes para o enquadramento da pretensãoIATA52 PDF/A
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