Elementos Legalização Edificação
Código

Designação do elemento
0 - Elementos gerais

0req

Requerimento tipo disponibilizado pela CMM

0crp

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;
Quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da
caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais

0titular

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

0repres

Mandato de representação do requerente

0pl_cmm

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

0lev_topo

Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da
implantação das construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de loteamentos,
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)

0foto

Fotografias do imóvel sempre que se trate de obras de alteração, reconstrução,
ampliação ou existam edificações
adjacentes

0outro_pdf

Qualquer documento não identificado legalmente que o requerente pretenda
apresentar

0outro_dwf

Qualquer documento desenhado não identificado legalmente que o requerente
pretenda apresentar

1 - Elementos da operação urbanística

1md_arq

Memória descritiva de acordo com o n.º 5 do ponto 1 do anexo I à Portaria n.º
113/2015 de 22 de abril

1pj_arq

Projeto de arquitetura, incluindo plantas à escala de 1:500 ou superior, definindo a
volumetria, alinhamento,
altura da fachada e implantação da edificação, dos muros
de vedação e das construções anexas, no caso de PIP ou plantas à escala de 1:50 ou
de 1:100 contendo as dimensões e áreas e utilizações de todos os compartimentos,
bem como a representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário; Alçados à
escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos elementos
que constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes,
quando existam;
Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:50 ou de 1:100 abrangendo o
terreno, com indicação do perfil existente e o proposto, bem como das cotas dos
diversos pisos, da cota de soleira e dos acessos ao estacionamento;
Pormenores de construção, à escala adequada, esclarecendo a solução construtiva
adotada para as paredes exteriores do edifício e sua articulação com a cobertura,
vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o pavimento exterior
envolvente; Discriminação das partes do edifício correspondentes às várias frações e
partes comuns, valor relativo de cada fração, expressa em percentagem ou
permilagem, do valor total do prédio, caso se pretenda que o edifício fique sujeito ao
regime da propriedade horizontal, no caso de licença ou comunicação prévia

1par_ext

Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja
obrigatória nos termos da Lei

6 - Abastecimento de Água e Saneamento
6tr_as

Termo de responsabilidade de técnico autor do projeto de redes de abastecimento
de águas, esgotos e drenagem

6ord_as

Documento comprovativo da inscrição do técnico legalmente habilitado a
subscrever um projeto, na ordem profissional

6seg_as

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do autor do
projeto de água e saneamento, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho

6md_as

Memória descritiva do projeto de redes de abastecimento de águas, esgotos e
drenagem

6calcu_as

Cálculos redes de abastecimento de águas, esgotos e drenagem

6des_as

Plantas e perfis das redes de abastecimento
de águas, esgotos e drenagem

7 - Águas pluviais
7tr_ap

Termo de responsabilidade de técnico autor do projeto de redes de águas pluviais

7ord_ap

Documento comprovativo da inscrição do técnico legalmente habilitado a
subscrever um projeto, na ordem profissional

7seg_ap

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do autor do
projeto de águas pluviais, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho

7md_ap

Memória descritiva do projeto de redes de águas pluviais

7calcu_ap

Cálculos redes de águas pluviais

7des_ap

Plantas e perfis das redes de águas pluviais

20 - Utilização
20fQ4

Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho

21 - Legalização
21tr_a_legal

Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos
de arquitetura, no qual seja declarado que o projeto apresentado representa
fidedignamente a operação urbanística a legalizar e que é assegurada a sua
conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor,
designadamente com os Instrumentos de Gestão Territorial e indicar eventual
dispensa de cumprimento de normas técnicas relativas à construção, de acordo com
o n.º 5 do art.º 102.º-A do RJUE

21ord_legal

Documento comprovativo da inscrição do técnico legalmente habilitado a
subscrever um projeto, na ordem profissional

21seg_lega

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do autor do
projeto, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho

21tr_coo_leg

Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a ser coordenador de
projeto no qual seja declarada a verificação da compatibilidade das diferentes peças
do projeto e especialidades que compõem a operação urbanística, de acordo com o
art.º 9.º da Lei 31/09 de 3 de junho, na redação atual

21ord_coo_leg

Documento comprovativo da inscrição do técnico legalmente habilitado a
subscrever um projeto, na ordem profissional

21seg_c_lega

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do coordenador
do projeto de legalização nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho

21tr_sg_est

Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos
de estabilidade, atestando a segurança estrutural da edificação

21ord_est

Documento comprovativo da inscrição do técnico legalmente habilitado a
subscrever um projeto, na ordem profissional

21seg_est

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do autor do
projeto de arqueologia, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho

21rec_telecom

Último recibo de fornecimento da entidade prestadora de serviço de
telecomunicações, com a indicação do local de consumo, que substitui o certificado
de conformidade ITED

21rec_as

Último recibo de fornecimento da entidade prestadora de serviço de abastecimento
de água e saneamento com a indicação do local de consumo

21tr_cf_elet

Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado, atestando a
conformidade da instalação dos equipamentos eletromecânicos, quando existam

21ord_elet

Documento comprovativo da inscrição do técnico legalmente habilitado a
subscrever um projeto, na ordem profissional

21seg_elet

Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade
civil do autor do projeto de arqueologia, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de
julho

21rec_luz

Último recibo de fornecimento da entidade prestadora de serviço de energia
elétrica, com a indicação do local de consumo

21rec_gás

Último recibo de fornecimento da entidade prestadora de serviço de gás, com a
indicação do local de consumo, caso tenha rede de gás no edifício

