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Elementos InstrutóriosA

-  Os elementos que instruem o pedido deverão ser organizados pela ordem indicada no presente modelo de instrução.
- O processo deverá ser apresentado obrigatoriamente, em suporte digital conforme o edital da Câmara Municipal de 
Odemira.
- Este documento faz parte integrante do formulário FOR.DL.012.
- As presentes instruções são meramente indicativas e não dispensam a entrega dos documentos legalmente exigíveis 
nem a consulta da legislação aplicável.

01 Selecione a caixa correspondente ao documento anexado:

Suporte Digital

Declaração de Conformidade do Formato Digital

Indicação do código de acesso à certidão permanente do registo predial ou códigos do lote(s) objeto(s) de 

alteração(ões) ....................................................................................................................................................................................................

OU

Memória descritiva contendo:

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

Termo de responsabilidade subscrito pelos autores dos projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis, nos termos do disposto no Anexo III, I da Portaria 113/2015, de 22 de abril, considerando 
a definição disposta no artigo 3.º da Lei 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho) 
acompanhado de:

Declaração de Ordem

Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através 
do cartão de cidadão

Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis, nos termos do disposto no Anexo III, I da Portaria 113/2015, de 22 de abril, considerando 
a definição disposta no artigo 3.º da Lei 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho) 
acompanhado de:

Declaração de Ordem

Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através 
do cartão de cidadão

Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao 
prédio ou prédios abrangidos, lote(s) objeto(s) de alteração(ões)

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

Planta de síntese do loteamento, à escala de 1:1000 ou superior (polyester), existente no Município

Indicação das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente, incluindo 
com a via pública e as infraestruturas ou equipamentos aí existentes

Programa de utilização das edificações, quando for o caso, incluindo a área a afetar aos diversos usos

Áreas destinadas a infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva e 
respetivos arranjos, quando estejam previstas

Quadro sinóptico identificando a superfície total do terreno objeto da operação e, em função da operação 
urbanística em causa, a área total de implantação, a área de implantação do edifício, a área total de construção, 
a área de construção do edifício, o número de pisos, a altura da fachada, as áreas a afetar aos usos pretendidos 
e as áreas de cedência, assim como a demonstração do cumprimento de outros parâmetros constantes de 
normas legais e regulamentares aplicáveis.

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
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................................................................................................................................................................................................................................ObservaçõesC

Outros elementos que o requerente queira apresentar:

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

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

Declaração

Certidões da conservatória do registo predial ou de fotocópias não certificadas, acompanhadas com o respetivo
recibo. Caso algum lote esteja já em regime de propriedade horizontal, (frações), acompanhar com:

Fotocópias de certidões da conservatória do registo predial com menos de 6 meses, do lote e das frações

OU

A entrega da não oposição da maioria da área dos lotes constantes do alvará, conforme n.º 3, art.º 27 do RJUE

Cópia do Registo da Conservatória de cada lote

Outras informações adicionais:

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/ConsentimentoB
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