Elementos PIP Loteamento
(n.º 2 do art.º 14.º do RJUE)
A designação dos ficheiros deve iniciar-se com o código correspondente, de acordo com o Anexo ao
RUEMM, seguido do nome pretendido.
A não apresentação de um elemento de instrução deve ser justificada.

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

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)

0tr_lev_topo

Termo de responsabilidade do engenheiro técnico / topografo credenciado pela
ANT, autor do levantamento topográfico

0ord_lev_topo

Documento comprovativo da inscrição do engenheiro técnico / topografo
credenciado pela ANT, legalmente habilitado a elaborar o levantamento topográfico,
na ordem profissional.

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

1pl_exist

Planta da situação existente, à escala de 1:1000 ou superior, correspondente ao
estado e uso atual do terreno e de uma faixa envolvente com dimensão adequada
à avaliação da integração da operação na área em que se insere, com indicação dos
valores naturais e construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade
pública e infraestruturas existentes

1pl_sint

Planta síntese à escala de 1:1000 ou superior contendo os elementos técnicos
definidores
da modelação do terreno, da volumetria, alinhamentos, altura da fachada e
implantação da edificação e dos muros de vedação, no caso de PIP ou Planta de
síntese do loteamento, à escala de 1:1000 ou superior, indicando, nomeadamente, a
modelação proposta para o terreno, a estrutura viária, as redes de abastecimento de
águas e de saneamento, de energia elétrica, de gás e de condutas destinadas à
instalação de infraestruturas de
telecomunicações, a divisão em lotes e sua numeração, finalidade, áreas de
implantação e de construção, número de pisos acima e abaixo da cota de soleira e
número de fogos, com especificação dos destinados a habitações a custos
controlados, quando previstos, e a localização dos equipamentos e das áreas que
lhes sejam destinadas, bem como das áreas para espaços verdes e de utilização
coletiva, no caso de licença ou comunicação prévia

1pl_inf

Planta das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais

1pl_cede

Planta com indicação das áreas de cedência destinadas à implantação de espaços
verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos,
acompanhada de quadros com as medições das áreas respetivas, exceto se não
houver lugar a cedências para esses fins nos termos do n.º 4 do artigo 44.º do
RJUE, caso em que será indicado o valor e a forma de pagamento da compensação

1estim

Estimativa

1par_ext

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

13tr_ruido

Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos
que ateste que a execução da operação urbanística se conforma com o Regulamento
Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro

13ord_ruido

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

13seg_ruido

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

15p_acess

Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis

15tr_acess

Termo de responsabilidade do seu autor que ateste que a execução da operação se
conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, desde que inclua
tipologias do seu artigo 2.º

15ord_acess

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

15seg_acess

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

