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Elementos anexos ao requerimento da operação urbanística
NOTA: na 1ª coluna assinale os elementos apresentados com o requerimento a
2ª coluna destina-se ao uso exclusivo dos serviços camarários.

Cópia da notificação do deferimento do pedido de licenciamento da operação de loteamento ou
indicação do respetivo procedimento administrativo
Projetos de especialidades que integram a obra, contendo a memória descritiva e justificativa,
cálculos, peças desenhadas em escala tecnicamente adequada
Infraestruturas viárias
Arranjos exteriores
Redes de abastecimento de águas e esgotos
Rede de drenagem de águas pluviais
Rede de gás
Rede elétrica
Rede de telecomunicações
Plano de acessibilidades, acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor, e respetivo
comprovativo de habilitações

Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos
Estimativa do custo total da obra e custo por especialidades, baseado em quantidades e qualidades
dos trabalhos necessários à sua execução, devendo ser adotadas as normas europeias e portuguesas em
vigor ou as especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Documento comprovativo da prestação de caução;
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação de danos emergentes de acidentes de
trabalho, nos termos previsto na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro
Termos de responsabilidade do diretor de obra e diretor de fiscalização de obra
Comprovativos da habilitação do diretor de obra e diretor de fiscalização de obra
Número de alvará ou de registo emitido pelo InCI, I.P., que confira habilitações adequadas à natureza e
valor da obra
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Livro de obra, com menção de termo de abertura
Plano de segurança e saúde, termo de responsabilidade do autor e documento comprovativo da
habilitação
Projeto de contrato de urbanização, quando exista
Cópia em suporte informático (peças escritas em .pdf e peças desenhadas em .dwf) e declaração de
conformidade digital
Outro:

