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ANEXO V
MUROS DE VEDAÇÃO

Instrução do pedido de acordo com o 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, e a Portaria n.º 113/15, de 22 de
abril.
Elementos a apresentar:


1.

REQUERIMENTO









1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Identificação do/a requerente.
Indicação do domicílio ou sede do/a requerente.
Contato telefónico e e-mail, caso exista.
Indicação da qualidade de titular do/a requerente.
Identificação do tipo de operação urbanística a realizar.
Indicação do prédio a que se refere a pretensão.
Indicação do local onde se situa o prédio objeto da pretensão.



2.

REGISTO DA PROPRIEDADE / LEGITIMIDADE DO/A REQUERENTE



2.1. Certidão de Teor da descrição do prédio com inscrições em vigor e/ou senha de acesso, emitida pela
Conservatória do Registo Predial de Setúbal.
2.2. Caderneta Predial Urbana do imóvel ou Caderneta Predial Rústica.
2.3. Título de direito que confira ao/à requerente a faculdade de realizar a operação urbanística a que se
refere a pretensão.





3.






3.1.
3.2.
3.3.
3.4.






PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO

Planta de Localização à Esc. 1/ 2.000. *
Planta de Localização à Esc. 1/ 10.000. *
Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Setúbal, à Esc. 1/ 10.000. *
Extrato da Planta de Servidões Administrativas e de Restrições de Utilidade Pública, do PDM de
Setúbal à Esc. 1/ 10.000. *
3.5. Extrato da carta da Reserva Agrícola Nacional, abrangendo os solos que se pretende utilizar.
3.6. Extrato da carta da Reserva Ecológica Nacional, com a delimitação da área objeto da pretensão.
OUTRO_______________________________________________________________________
(*) Obs.: Plantas a adquirir nos Serviços Técnicos da Câmara, assinalando convenientemente o local a que se
refere a pretensão.



4.



4.1. Termo de Responsabilidade subscrito pelos/as autores/as dos projetos, quanto ao cumprimento dos
planos municipais de ordenamento do território, bem como das disposições legais e regulamentares
aplicáveis. (Artigo 10º, nº 1 e 2, do D.L. nº 555/ 99, alterado pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 09/09).
4.2. Comprovativo da validade da inscrição do/a técnico/a autor/a do projeto, na respetiva Associação
pública de natureza profissional (Artigo 10º, nº 3, do D.L. nº 555/ 99, alterado pelo Decreto-Lei nº
136/2014 de 09/09).





5.

RESPONSABILIDADE E AUTORIA DO PROJETO

ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA OBRA
Os valores por metro linear de área de construção.



6.

CALENDARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA



7.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
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Fotografias, a cores atualizadas com dimensão mínima 10 x 15 cm, em suporte de papel, tomadas de
vários pontos de vista do local onde se pretende implantar o muro.


8.

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
Memória descritiva e outros elementos que se justifiquem para a compreensão e construção do muro
ou vedação.



9.



10. CORTES TRANSVERSAIS
Cortes nas várias secções representativas.



11. ALÇADOS
Alçados com indicação das dimensões, cores e materiais.



12. PROJETOS DAS ESPECIALIDADES



12.1. Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica, quando aplicável.



13. SUPORTE INFORMÁTICO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
Planta de implantação sobre levantamento topográfico com indicação da delimitação da propriedade, a
escala conveniente, com indicação das cotas e dimensões do muro a executar e respetivo
afastamento ao eixo do arruamento ou caminho público com o qual confina.

Cópia do pedido e de todos os elementos que o compõem em suporte informático de acordo com as
normas de apresentação de elementos em formato digital constantes do Anexo I do REUMS, em vigor.
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
____/_____/________
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