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ANEXO III 

OBRAS ISENTAS DE CONTROLO PRÉVIO (art.º 6.º-A) 
 

(instalação de geradores eólicos) 
 
 

Instrução do pedido de acordo com previsto no n.º 6 do artigo 6º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro 
(RJUE). 
 
 
Elementos a apresentar: 

 1. REQUERIMENTO 

 1.1. Identificação do/a requerente. 
 1.2. Indicação do domicílio ou sede do/a requerente. 
         1.3. Contato telefónico e e-mail, caso exista. 
 1.4. Indicação da qualidade de titular do/a requerente. 
 1.5. Identificação do tipo de operação urbanística a realizar, por referência ao disposto no artigo 6º-A do 

diploma acima mencionado. 
 1.6. Indicação do prédio a que se refere a pretensão. 
 1.7. Indicação do local onde se situa o prédio objeto da pretensão. 
 1.8. Indicação do N.º do processo de obras referente às construções existentes no prédio a que se refere a 

pretensão, caso exista. 

   2. LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 2.1. Planta de localização à escala 1/2000, com o local da pretensão devidamente assinalado. 
 2.2. Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Setúbal, à Esc. 1/ 10.000. 
 2.3. Extrato da Planta de Servidões Administrativas e de Restrições de Utilidade Pública, do PDM de 

Setúbal à Esc. 1/ 10.000. 

(*) Obs.: Plantas a adquirir nos Serviços Técnicos desta Câmara Municipal. 

 3. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 Memória descritiva e justificativa esclarecendo devidamente a pretensão, especificando: 

3.1. a cércea; 
3.2. o raio do equipamento; 
3.3. o nível de ruído produzido pelo equipamento. 
 

 4. PEÇAS DESENHADAS 

     4.1. Planta de implantação a escala conveniente, devidamente cotada; 
     4.2. Perfil esquemático  

 5. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO  

Fotografias atualizadas, a cores com dimensão mínima 10 x 15 cm, sobre suporte de papel, tomadas de 
vários pontos de vista, de forma a abranger a totalidade do prédio e evidenciando a envolvente próxima, 
nomeadamente construções contíguas, elementos arquitetónicos e vegetação relevante. 

 6. TERMO DE RESPONSABILIDADE 
  

 Termo de responsabilidade onde o/a apresentante da notificação declare conhecer e cumprir as normas 
legais e regulamentares aplicáveis à instalação de geradores eólicos. 
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Observações: 
 

 O pedido encontra-se suficientemente instruído para prosseguir a sua apreciação. 
 O/A requerente foi informado/a de que o processo não se encontra suficientemente instruído tendo, no 
entanto, procedido à entrega do pedido. 
 

 

                 Requerente                Funcionário/a                Data  

______________________            _____________________                  ____/_____/________ 

 
 
 
 

 


