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REQUERIMENTO – OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM LOTEAMENTO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
 

 

 
 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Penela 

 

Identificação do Requerente 

 

Nome / Designação         

 
 

Morada         

 

Código Postal         

 

E-mail         

 

B.I. / N.º Id. Civil         Validade        

 

Contribuinte         Telefone / Telemóvel         

 

Código da Certidão Comercial Permanente         

 

Apresenta a V. Exa. 

 

Na qualidade de requerente  procurador do processo n.º        , cujo pedido de 
 Loteamento foi aprovado por Deliberação de  , ao abrigo do art.º 4º do RJUE, 

 a comunicação prévia relativa às obras de urbanização. 

 
 

Documentos Instrutórios 

Assinale com uma cruz (X) nos quadrados identificados com “Req” os documentos que junta ao processo, sendo os 
quadrados identificados com “CMP” destinados a ser preenchidos pelos serviços da Câmara Municipal 

 

Req. | CMP 

    |    Cópia da notificação do deferimento do pedido de licenciamento da operação de loteamento ou indicação 
do respetivo procedimento administrativo 

    |    Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, incluindo o de loteamento e os 
projetos de obras de urbanização, e pelo coordenador do projeto, quanto ao cumprimento das disposições 
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; 

    |    Prova da validade da inscrição do(s) técnico(s) em associação pública de natureza profissional (RJUE n.º 
3, artigo 10º); 

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

    |    Estimativa do custo total da obra; 

    |    Projeto de contrato de urbanização, quando exista; 
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    |    Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos 
da lei, exceto se estas já se pronunciaram favoravelmente no âmbito de procedimento de informação 
prévia ou de aprovação de plano de pormenor, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do RJUE, caso em que 
será indicado o procedimento em que tal pronúncia ocorreu e em que termos; 

    |    Projetos das especialidades que integrem a obra, designadamente das infraestruturas viárias, redes de 
abastecimento de águas, esgotos e drenagem, de gás, de eletricidade, de telecomunicações, arranjos 
exteriores, devendo cada projeto conter memória descritiva e justificativa, bem como os cálculos, se for 
caso disso, e as peças desenhadas, em escala tecnicamente adequada, com os respetivos termos de 
responsabilidade dos técnicos autores dos projetos; 

     |    Infraestruturas viárias; 

     |    Redes de abastecimento de águas; 

     |    Redes de esgotos; 

     |    Rede de drenagem; 

     |    Gás; 

     |    Eletricidade; 

     |    Telecomunicações; 

     |    Arranjos exteriores; 

    |    Indicação da solução que irá ser utilizada para a remoção, transporte e destino final dos resíduos 
produzidos na obra, nesta se incluindo os meios ou equipamento a utilizar, de acordo com o n.º 3 do 
art.º 43º do Regulamento de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública do Município de   Penela. 

    |    Projetos em suporte digital (CD ou DVD) contendo as respetivas peças escritas e desenhadas nos 
formatos PDF (para peças escritas) e DWF (para as peças desenhadas). 

    |    Planta de implantação em formato editável (SHP ou DXF) para inserção em Sistema de Informação 
Geográfica 

    |    outros elementos -       

Documentos Instrutórios confirmados por ____________________ em _____ / _____ / _____ 

 

Pareceres 

 

 Declaro que foi promovida a consulta às seguintes entidades, que não se pronunciaram no prazo legal: 

      Data da consulta     |    |     

   

      Data da consulta     |    |     

   
      
 
 
 
 

Data da consulta     |    |     

   

      Data da consulta     |    |     

   

 Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado 
 
 
Declaro autorizar que os dados constantes desta ficha de inscrição sejam inseridos num ficheiro informático da responsabilidade do 
Município de Penela, Praça do Município, 3230-253 Penela, sendo que estes dados serão utilizados única e exclusivamente pelo 
Município de Penela não sendo cedidos a terceiros ou utilizados para outros afins que não os indicados. Como titular dos dados 
pessoais, tenho os direitos de acesso, retificação e eliminação dos dados fornecidos e posso exercê-los pessoalmente ou por escrito 
junto da morada acima indicada. 

         Sim             Não 

Autorizo a utilização dos dados pessoais recolhidos para envio de informação sobre eventos promovidos pelo Município de Penela. 

         Sim             Não 
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Apresenta 

 

O requerente,  

 

 

  Penela,    de        de 20   

 
 
Dados do documento identificativo 

do requerente verificados por, 
NOTAS:  

 
   
 
 Em, _____  /_____ /_____ 
 
 

Observações 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O funcionário  Penela,    de        de 20   

 
 


