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OBRAS ISENTAS DE CONTROLO PRÉVIO (art.º 7.º do RJUE) 

Operações Urbanísticas promovidas pela Administração Pública 
 

 
 

Exma. Sr.ª 
Presidente da Câmara 
Municipal de Setúbal 

 
 
Identificação ________________________________________________________________________, 

BI / Cartão de Cidadão n.º __________________, emitido em / válido até ______________  Contribuinte 

Fiscal n.º __________________, com sede/morada em_______________________________________  

____________________________________, freguesia de ___________________________, concelho 

de __________________, código postal ________________, telefone n.º ________________, telemóvel 

____________________E-mail: __________________________________________________________ 

na qualidade de __________________________(1), vem solicitar a V. Ex.ª a emissão de parecer nos 

termos dos nºs 1 e 2 do artigo 7.º  do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na publicação em 

vigor, para o prédio sito em  ____________________________________________________________, 

 freguesia de _____________________________, deste concelho, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º _____________, inscrito na Matriz: urbano       rústico   sob o artigo n.º ______. 

 

As obras a executar enquadram-se na alínea: 
 

 a) As operações urbanísticas promovidas pelas autarquias locais e suas associações em área 
abrangida por plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território; 
 

 b) As operações urbanísticas promovidas pelo Estado relativas a equipamentos ou infra-estruturas 
destinados à instalação de serviços públicos ou afetos ao uso direto e imediato do público, sem prejuízo 
do disposto no n.º 4; 
 

 c) As obras de edificação ou demolição promovidas por institutos públicos ou entidades da 
Administração Pública que tenham por atribuições específicas a salvaguarda do património cultural ou a 
promoção e gestão do parque habitacional do Estado e que estejam diretamente relacionadas com a 
prossecução destas atribuições; 
 

 d) As obras de edificação ou demolição promovidas por entidades públicas que tenham por 
atribuições específicas a administração das áreas portuárias ou do domínio público ferroviário ou 
aeroportuário quando realizadas na respetiva área de jurisdição e diretamente relacionadas com a 
prossecução daquelas atribuições; 
 

 e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos por entidades concessionárias 
de obras ou serviços públicos quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; 
 

 f) As operações urbanísticas promovidas por empresas públicas relativamente a parques empresariais 
e similares, nomeadamente zonas empresariais responsáveis (ZER), zonas industriais e de logística. 
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Assinatura ___________________________________________________________________________ 

(1) – Proprietário/Mandatário/Usufrutuário/ Promitente comprador, etc.) 

 

PROTEÇÃO DE DADOS  

 
 – Autorizo o Município de Setúbal a utilizar os dados fornecidos no presente requerimento no âmbito 
do processo a que se destina, bem como os contatos pessoais para comunicação no âmbito deste e de 
outros processos. 

 

NOTAS: 
 
● Para efeitos do disposto nos artigos 34.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 555/99, na publicação em vigor, os 
elementos necessários à instrução do pedido são entregues em formato digital. 
● O requerimento deve ser autenticado através de assinatura digital do requerente. Caso este não 
possua meios para autenticar digitalmente este documento, deverá efetuar a assinatura em papel, 
digitalizar o formulário e inseri-lo no CD/PEN/DVD. 
 
 
 
  

 


