COMUNICAÇÃO PRÉVIA PARA OUTRAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS
Instrução do pedido de acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril.

Elementos específicos da Comunicação Prévia (CP) a apresentar:

□

1- Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a
faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua
representação, sempre que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1 (Certidão de teor).

□

2- Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de
informação prévia, quando esta exista e esteja em vigor, ou indicação do respetivo procedimento
administrativo, acompanhado de declaração dos autores e coordenador os projetos de que aquela
respeita os limites constantes da informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do
artigo 17.º do RJUE.

□

3- Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória
nos termos da lei, exceto se estas já se pronunciaram favoravelmente no âmbito da operação de
loteamento ou plano de pormenor, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do RJUE, caso em que será
indicado o procedimento e os termos em que tal pronúncia ocorreu.

□ 4- Projetos das especialidades que integrem a obra bem como os cálculos, se for caso disso, e as
peças desenhadas, em escala tecnicamente adequada, com os respetivos termos de
responsabilidade dos técnicos autores dos projetos quanto ao cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis.

□

5- Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos
trabalhos.

□ 6- Estimativa do custo total da obra.
□ 7- Documento comprovativo da prestação de caução.
□

8- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de
acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro.

□ 9- Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo diretor de obra.
□ 10- Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da
Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com a redação dada pela Lei n.º 40/15, de 1 de junho.

□

11- Número do alvará, ou de certificado, ou número de outro título habilitante emitido pelo
IMPIC, I. P. que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra.
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□ 12- Livro de obra, com menção de termo de abertura.
□ 13- Plano de segurança e saúde.
□ 14- Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho.

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

Trabalhador/a

______________________

_____________________

Data
____/_____/________
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