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                MUNICÍPIO DA MURTOSA 
                Câmara Municipal 

 
 

Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal da Murtosa 

 
 
 
ASSUNTO: PEDIDO DE LICENCIAMENTO – URBANIZAÇÃO 
 

1. REQUERENTE 

Nome/Designação............................................................................................................................................................................ 

B.I./C.C. n.º......................................... emitido por.................................... em ........./........../.......... válido até ......../........./......... 

Contribuinte n.º / Cartão Pessoa Colectiva n.º........................................... Domicílio/Sede........................................................ 

......................................................................................................................., n.º .........., Freguesia ................................................., 

Concelho ....................................................... Código Postal .................-........... Localidade ....................................................... 

Telefone n.º ................................................ Fax n.º .............................................. E-mail ................................................................. 

representado (a)  por ................................................................................................................................................na qualidade    

de ............................................................... com domicílio em ........................................................................................................ 

nº......................... Freguesia ................................................................ Concelho ............................................................................ 

Código Postal ……………….. - ………………..  Localidade ............................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

2. EXPOSIÇÃO DO PEDIDO 

Na qualidade de ......................................1, do prédio sito ............................................................., 

..............................................................................................n.º ......................, freguesia  ...................................................., deste 

Concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o(s) n.º .........................................................., inscrito(s) na 

matriz predial   rústica  urbana sob o art.º , ..........................., da freguesia de ................................................., vem 

solicitar a V. Ex.ª, ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16/12, com a redacção conferida pelo 

DL n.º 26/2010, de 30 de Março, o licenciamento para a realização  de: 

 Operação de loteamento 

 Alteração da licença de loteamento 

 Obras de urbanização em área não abrangida por operação de loteamento 

 Trabalhos de remodelação de terrenos em área não abrangida por operação de loteamento 
 
 
 
 
 
 
 

3. A EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ:            Normal                        Faseada                                                         

Refere que existe para o local informação prévia com o processo de obras nº.....................................................................      

Refere que existe para o local operação de loteamento com alvará nº.................................................................................. 
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4. DOCUMENTOS QUE ANEXA: 

Elementos comuns a todos os tipos de operações urbanísticas a que se refere o ponto n.º 2: 

 Fotocópias do B.I. e do N.I.F. do requerente 

 Fotocópias do B.I. e do N.I.F. do representante (quando necessário) 

 Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito (quando necessário) 

 Termos de responsabilidade dos autores dos projectos e do coordenador do projecto 

 Prova da validade da inscrição dos técnicos, em associação pública de natureza profissional 

 Fotocópias do B.I. e do N.I.F. dos técnicos  

 Certidão(ões) da Conservatória do Registo Predial 

 Pareceres de entidades externas ao Município (opcional) 

 Cópia da notificação da Câmara a comunicar a aprovação do pedido de informação prévia (quando existir e 
estiver em vigor) 

 Extracto do Plano de Ordenamento de nível mais elevado (POOC) 

 Extracto das Plantas (Ordenamento, Zonamento ou Implantação – consoante a situação) e respectiva Planta de 
Condicionantes à respectiva escala  

 Planta de localização à escala de 1/2000 

 Fotografias (formato 15x20) 

 Memória descritiva e justificativa (não é necessária para obras de urbanização)  

 Planta com identificação dos percursos acessíveis, detalhes métricos, técnicos e construtivos/  Peça escrita que 
descreva e justifique as soluções adoptadas (não é necessária para obras de urbanização e para trabalhos de 
remodelação de terrenos) 

 Estudo que demonstre a conformidade com o R.G. Ruído (não é necessário para trabalhos de remodelação de 
terrenos) 

 Plano de acessibilidades (quando aplicável)  

 Planta da situação existente, elaborada sobre levantamento topográfico, devidamente ligado à rede de pontos 
de coordenadas geográficas do concelho, à escala min. de 1/1000, incluindo as infra-estruturas existentes  

 Planta de síntese, à escala mínima de 1/1000 (com quadro resumo de áreas, quantidades de construção, 
parâmetros, número de pisos, áreas de cedência p/ domínio público municipal,...) – (só para op. de loteamento)  

 Ficha estatística do loteamento (não é necessária para obras de urbanização) 

 Certidões da Conservatória do Registo Predial de todos os lotes abrangidos pelo alvará de loteamento, 
identificação dos proprietários e respectivas moradas (só nos casos de alteração de loteamento) 

 Suporte informático(nos termos do artigo 36.º do RMUE) 

 
 

Obras de urbanização (elementos adicionais):  

 Projectos das obras de urbanização (devendo ser acompanhados dos t.responsabilidade, provas de validade da inscrição 
dos técnicos, bem como as respectivas fotocópias do BI e do NIF) 

 Orçamento das obras, por especialidade e global 

 Caderno de encargos das obras incluindo a calendarização para a execução das obras 

 Contrato de urbanização (se existir) 

 

Trabalhos de remodelação de terrenos (elementos adicionais):     

 Projecto de execução dos trabalhos 

 Calendarização da execução dos trabalhos 

 Estimativa orçamental do custo total dos trabalhos  

  Projectos de engenharia das especialidades necessários à execução dos trabalhos 
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PEDE DEFERIMENTO 

Murtosa, ............ de  .............................................. de  ................  

Assinatura ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Conferi o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão com o n.º .........................................   válido até........../........../..........,  

Conferi a Identificação Fiscal com o nº ................................................................................................ em ........../........../.........., 

Apreciação do pedido - Taxa liquidada através da guia n.º ……………. (artigo 3.º da Secção I do Capítulo II da 

Tabela de Taxas Municipais - TTM) O Funcionário Municipal ............................................................. em ........../........../.........., 
 
 

 Impresso apresentado pelo(a) requerente /  Impresso pago pela guia n.º ……………., em ........../........../.........., (n.º 

22 do artigo 1.º do Capítulo I da TTM) - O Funcionário Municipal ...............................................................................................  
 


