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LICENCIAMENTO 
   DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS – OBRAS DE DEMOLIÇÃO 

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, no RJUE, na parte I e 
n.º 17 da parte III do anexo I e anexo II da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu 
processo. 
  1. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de apresentação do pedido: 

1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão 
permanente do registo predial, e eventuais contratos que demonstrem a legitimidade do requerente; quando omissos, a 
respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes 
artigos matriciais. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Predial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção da 
Certidão da Conservatória do Registo Predial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é de 
seis meses), de forma a evitar atrasos na apreciação do pedido, caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

CCRP 

 

1.2. Certidão da inscrição matricial referente ao prédio ou prédios abrangidos. 
CIM 

1.3. 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, sempre que tal comprovação não 
resulte diretamente do ponto 1.1. 

 

DLG 

*ver nota 

1.4. Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso o requerente seja uma pessoa coletiva. 

Mesmo que tenha preenchido o campo “Código da Certidão Comercial Permanente” deste formulário, sugere-se a junção 
da Certidão da Conservatória do Registo Comercial (a validade das certidões extraídas a partir de 1 de outubro de 2012, é 
de seis meses), de forma a evitar atrasos na apreciação do pedido caso o código contenha lapsos no seu preenchimento. 

CCRC 

 1.5. Ata da assembleia de condóminos: 

 ATACON 1.5.1. Aprovada por maioria representativa de dois terços do valor total do prédio ou declaração individual de dois 
terços dos condóminos no caso de obras de alteração que modifiquem a linha arquitetónica ou o arranjo 
estético do edifício, em conformidade com o artigo n.º 1422º do Código Civil. 

 1.5.2. Aprovada por unanimidade ou declaração individual de cada condómino, no caso de alteração do título 
constitutivo da propriedade horizontal ou alteração de utilização da fração prevista no título constitutivo da 
propriedade horizontal, em conformidade com o disposto no n.º 1 do 1419º ou n.º 5 do artigo 1432º, do Código 
Civil. 

 2. Caso declare que opta pelo regime de licenciamento, pese embora a operação urbanística esteja sujeita a comunicação prévia, 
exercendo assim a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 4.º do RJUE, deverá juntar para o efeito: 

2.1. Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia (PIP), caso 
exista e esteja em vigor, ou indicação do nº do processo camarário de Informação Prévia favorável, acompanhada de 
declaração dos autores e coordenador dos projetos de que a operação respeita os limites constantes da 
informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE. 

CAPIP 

DCPIP 

 2.1. Indicação do número do processo camarário correspondente à operação de loteamento aprovada e do respetivo Alvará 
de Loteamento. CALAC 

 3. Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra em conformidade com a parte III do anexo III da Portaria nº 113/2015, 
de 22 de abril, (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de 
junho), acompanhado do respetivo: 

TRDO 

3.1. Comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma aquando da 
apresentação do requerimento inicial.  DPDO 

3. 2. 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.  SRCDO 

 4. Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de fiscalização de obra em conformidade com a parte III do anexo III, da 
Portaria nº 113/2015, de 22 de abril (considerando a definição disposta no artigo 3.º da Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, alterada pela Lei 
n.º 40/2015, de 1 de junho), acompanhado do respetivo: 

TRDF 

4.1. Comprovativo de inscrição em associação pública de natureza profissional e da validade da mesma aquando da 
apresentação do requerimento inicial.  DPDF 

4. 2. 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.  SRCDF 

 6. Plantas fornecidas pela Câmara Municipal:  
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 6.1. Planta de localização fornecida pela Câmara Municipal, com indicação das coordenadas geográficas dos limites da 
área da operação urbanística, com a delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento. PTLOC 

 6.2. Extrato das plantas de ordenamento e de condicionantes do Plano Diretor Municipal, assinalando a área objeto da 
operação. PT 

 6.3. Extrato da planta de síntese da operação de loteamento. 
PTLOTE 

 7. Pareceres das entidades externas, acompanhados do respetivo projeto e/ou documento comprovativo da aprovação do 
projeto por parte da administração central relativo à operação urbanística apresentada ao município (opcional). 

Entidades que se devam manifestar sobre a operação urbanística, colhidos ao abrigo do artigo 13º-B do RJUE. 
PEXT 

CEPEXT 

 8. Memória descritiva e justificativa da solução proposta, esclarecendo nomeadamente: 
MDDEM 

 
8.1. Área objeto do pedido; 

 8.2. Caracterização da operação urbanística; 

8.3. Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis; 

8.4. Justificação das opções técnicas e da integração urbana e paisagística da operação; 

8.5. 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; 

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

 9. Descrição sumária do estado de conservação do imóvel e da utilização futura do terreno. 
DUT 

 10. Fotografias do local, suficientemente esclarecedoras do enquadramento do prédio e suas confrontações, nomeadamente com a via 
pública, os edifícios confinantes e o interior do quarteirão (tardoz). FOTOS 

 11. Estimativa do custo total da obra de demolição. 
ECODEM 

 12. Calendarização da execução da obra de demolição, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos. 
CALEDM 
 

 13. Quadro síntese de parâmetros urbanísticos, conforme modelo fornecido pela Câmara Municipal. 

 QPU 

 14. Ficha estatística do INE (Q3). 
Disponível em http://webinq.ine.pt » Empresas » Pesquisar Inquéritos » SIOU. INE 

 15. Levantamento topográfico, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e 
a respetiva área envolvente, assim como o espaço público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e infraestruturas ou 
instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e mobiliário urbano). 

LVTOPG 

 16. Projeto de relativo à proposta de intervenção, contendo os seguintes elementos: 
PDDEM 16.1. Planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, indicando a construção e as áreas 

impermeabilizadas e os respetivos materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações. 

16.2. Peças desenhadas demonstrativas das técnicas de demolição e das estruturas de contenção indicadas na memória 
descritiva, quando aplicável. 

 17. Declaração de descarga de resíduos de construção e de demolição (RCD), conforme modelo fornecido pela Câmara Municipal. 
DDERO 

 18. Número do alvará, ou registo, ou certificado de empreiteiro ou de outro título habilitante emitido pelo IMPIC, I.P, que confira 
habilitações adequadas à natureza ou valor das obras. ALVEMP 

 19. Projetos de especialidades relativos às obras de demolição, a identificar no modelo fornecido pela Câmara Municipal 
 Requerimento de “JUNÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DAS ESPECIALIDADES - R-GMA-050”. 
 Documentos instrutórios - IM-DAG-GMA-054 

 20. Caso pretenda apresentar outro pedido referente a outra operação urbanística, deverá ainda apresentar os elementos constantes no 
respetivo formulário, de acordo com a Portaria nº 113/2015, de 22 de abril. 

 21. Justificação da não instrução do pedido com os seguintes elementos obrigatórios, ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º da Portaria 
n.º 113/2015, de 22 de abril: 

21.1.  
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21.2.  

21.3.  

21.4.  

21.5.  

Caso o técnico responsável entenda que, em face das características da operação urbanística, poderá eventualmente ser 
desnecessária a apresentação de algum dos elementos atrás referidos, deverá apresentar exposição por escrito justificando essa 
dispensa com fundamentação de facto e de direito. 

 22. Outros elementos que o requerente pretenda apresentar: 

22.1.  

 22.2.  

 22.3.  

 22.4.  

 22.5.  
       PEDE DEFERIMENTO 
       
 Assinatura  Data  -  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. O subscritor, sob compromisso de honra e estando consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara que os 
dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

2. O Gabinete Municipal de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o mesmo esteja 
devidamente instruído. 


