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LICENCIAMENTO DE CHARCAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Solicito o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico 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 o preceituado no Decreto-Lei n.º 139/1989, de 28 de abril:

Vem requerer o licenciamento de ações de aterro ou escavação que conduzem à alteração do relevo natural e das camadas 
de solo arável: 

02

01 Tem pedido de Informação Prévia? Sim Não 

Identificação do(s) prédio(s) objeto da pretensão com local  .......................................................................................................................... , 

freguesia  ................................................................................................................. ,        descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º ............................................................................. ,        e inscrito na matriz sob o(s) artigo(s) ...........................................................................  

04

05 ,        descrito na Conservatória do Registo Predial sob 06

07 o n.º ............................................................................. ,        e inscrito na matriz sob o(s) artigo(s) ........................................................................... ,08

Indicação da Área

a) Loteamento - Área de Implantação ................................. m2

b) Remodelação de terreno (destruição de revestimento vegetal ou alteração do relevo natural) - 
     Área de Implantação ................................. ha

c) Restantes operações urbanísticas - Área de edificação / demolição ................................. m2 / ml
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Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, quanto ao cumprimento das disposições legais 
e regulamentares aplicáveis, de acordo com os critérios especificados na Lei 31/2009, de 3 de julho) acompanhado de:

Cópia do documento de identificação do autor de projeto

Declaração válida da associação profissional do autor de projeto
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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

Documento comprovativo da legitimidade do requerente01

Suporte Digital02

Declaração de Conformidade do Formato Digital03

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da 
operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, se aplicável

04

Solicito dispensa dos seguintes documentos, utilizados no pedido anterior referenciado pelo processo n.º............................. , 
por se manterem válidos e adequados:

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao 
prédio ou prédios abrangidos, caso não tenha indicado código de acesso à certidão permanente do registo predial

05

06

Pareceres, autorizações e aprovações emitidos por entidades externas, obrigatórios em razão da localização ou da
utilização, obtidos diretamente junto das entidades competentes

07

08

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

Indicação do respetivo procedimento administrativo ...................................................................

OU

Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação do pedido de informação prévia, caso exista e
esteja em vigor

Acompanhado de:

Declaração dos autores e coordenador dos projetos de que aquela respeita os limites constantes da informação 
prévia favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE

09 Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto, quanto ao cumprimento das disposições legais 
e regulamentares aplicáveis, de acordo com os critérios especificados na Lei 31/2009, de 3 de julho) acompanhado de:

Cópia do documento de identificação coordenador de projeto

Declaração válida da associação profissional do coordenador de projeto

Memória descritiva contendo elementos que esclareçam a pretensão

Área objeto do pedido

Caraterização da operação urbanística

Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis

Justificação das opções técnicas e da integração urbana e paisagística da operação

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 
de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho

10
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ObservaçõesF

Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos

Estimativa do custo total da obra

Extratos das cartas de Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, com a delimitação da área 
objeto da pretensão, quando se trate de operações não abrangidas por plano municipal ou intermunicipal de 
ordenamento do território e as operações não tenham sido precedidas por operação de loteamento, nem exista 
pedido de informação prévia em vigor
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Outros elementos que o requerente queira apresentar:

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

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

Projeto de execução dos trabalhos

Planta de localização fornecida pela câmara municipal ou planta de localização à escala 1:1000, com a 
delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento, indicação das coordenadas geográficas dos 
limites da área da operação urbanística no sistema de coordenadas geográficas utilizado pelo município

Levantamento topográfico, sempre que haja lugar à alteração da topografia ou da implantação das construções, à 
escala de 1:200, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim como o espaço público 
envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes,
tampas, sinalização e mobiliário urbano)

Projetos de especialidades, necessários à execução dos trabalhos

....................................................................................................................................................................................................................
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Peças desenhadas (Projeto de arquitetura escala 1/50 ou 1/100 incluindo cortes longitudinais e transversais 
abrangendo o terreno com indicação de perfil existente e proposto.)

Extratos Plano Diretor Municipal
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