
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

ANEXO IV 
PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

 
Processo de obras n.º _______/_____                               Comunicação Prévia                          Licença  

Titular do processo de obras: ____________________________________________________________________________ 

Local da obra: ________________________________________________________________________________________ 

Freguesia: ___________________________________________________________________________________________ 

Técnico/a responsável da obra: __________________________________________________________________________ 

 
Conforme oficio n.º ______, de ___/___/___ e para efeito da emissão do alvará de construção, solicita-se que a partir de 

___/___/___, data a partir da qual estará delimitada no terreno, a implantação a que se refere o processo acima referido, seja 

confirmada se a mesma se encontra corretamente efetuada. Para o efeito, foi elaborada a planta de comunicação à obra, que o 

anexo em duplicado, e estão por mim rubricadas, com a representação do polígono de implantação referenciados, com as 

seguintes coordenadas: 

Ponto de origem (X=...............;Z=................;Y=................); 

 
Declaro que a referida planta se encontra em conformidade com o projeto de arquitetura, entregue com o 
requerimento/correspondência n.º __________ em ____/____/_____ e aprovado por despacho de _____/_____/_____ 
 

O/A Técnico Responsável pela Obra, 
  

                                         _____/____/_____                  ________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Informações a prestar pelos Serviços Técnicos Municipais 
 
1 – Informo que em ____/_____/_____, em deslocação ao local da obra em apreço e perante o/a técnico/a responsável pela 

mesma, confirmei que a implantação da obra se encontra executada em conformidade com a planta de comunicação à obra 

anexa, que rubriquei. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________. 

 
        Técnico/a Responsável pela Obra,                       DIPCEM/SETOR DE TOPOGRAFIA 

________________________________________             _____________________________________ 

 
2 – Informo que foi emitido o alvará de construção n.º ______, em ___/___/___ com prazo de validade até ___/___/___ 

 
                                                                                                                       DIFAJ 

Técnico/a Responsável, 

                                      ______________________________ 

 
3 – Tomei conhecimento das informações Técnicas anteriores e verifiquei que a planta de comunicação à obra anexa e que 
rubriquei, corresponde ao projeto de arquitetura aprovado por despacho de ___/___/___ 

 

                                                                                                                             DIGU 

                                                                                                                                               Técnico/a Responsável,                                                                                                                 

                                                 _______________________________________ 

Observações: 
1) Este documento deve ser apresentado na Divisão-Técnico Administrativa deste Departamento, sendo posteriormente agendado o 

dia e hora, no Setor de Topografia da DIPCEM, das 11:30h às 16.30h, todos os dias úteis, em que se procederá no local da obra, à 
confirmação da implantação da construção. 

2) A DITA arquivará este documento no processo de obras e fornecerá uma cópia, juntamente com o duplicado da planta de 
comunicação à obra, após confirmação pelos Serviços Técnicos Municipais da correta implantação da obra, a qual deverá estar 
junto à restante documentação da obra, a ser presente à Fiscalização sempre que se exija. 
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