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LICENCIAMENTO de OBRAS de EDIFICAÇÃO 

(nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo D.L. n.º 555/99 de 16/12, na atual redação) 

 
 

Exmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal  
de Santiago do Cacém 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

 

Nome______________________________________________________________________________________________, 

NIF/NIPC n.º _____________________, BI/CC n.º ______________________, emitido pelo Arquivo de 

Identificação/Registo Comercial ________________________ válido até _______/______/_______, estado civil 

______________________, residente/sede em ____________________________________________________________  

código postal ________-_____, __________________, Telefone _________________, Telemóvel ___________________ 

E-mail______________________________________________________________________________________________ 

 

2. PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exa., na qualidade de 
 proprietário  arrendatário  superficiário  mandatário    outro 

(indicar qual) ______________________________ para o prédio inscrito na matriz predial sob o artigo ___________, 

secção __________(só para prédios rústicos ou mistos),  descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

____________________, sito em _________________________________________________________, freguesia de 

_____________________________________________________________________, do Município de Santiago do Cacém, 

em conformidade com o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, apresentar pedido de licenciamento para obras de 

___________________________________________, destinadas a ___________________________________________, 

para o efeito anexa os documentos identificados na ficha de elementos instrutórios. 

 

3 . DESCRIÇÃO 

  Obras de construção               de alteração              de ampliação  
(em área não abrangida por operação de loteamento ou plano de pormenor)  
 
  Obras  de reconstrução      de ampliação    de alteração    de conservação   de demolição 
(de imóveis classificados ou em vias de classificação, bem como dos imóveis integrados em conjuntos ou sítios 
classificados ou em vias de classificação) 
 
  Obras de construção    de reconstrução   de ampliação     de alteração exterior   de demolição 
(de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados, ou em vias de classificação) 



   Obras de construção    de reconstrução     de ampliação    de alteração    de demolição 
(de imóveis em áreas sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública) 
 

 Obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de reconstrução 

 Demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação prévia ou isentas de controlo prévio  

 Alterações no decorrer da obra (artigo 83º, n.º 3 do RJUE) 
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4 . OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 

 
a) Ocupação de Via Pública na União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra (artigos 
91º e ss. do RMEU)*: 
 

 Pretende ocupação de via pública, c/ tapumes/andaimes/materiais de construção numa área de _____________m por 
____________m, Local: _______________________________________________________________________________ 

 Os andaimes até 7,5 m de altura; 

 Os andaimes com altura de 7,5 m a 15 m, incluem termo de responsabilidade; 

  Os andaimes com altura superior a 15 m, incluem termo de responsabilidade e cálculos. 

 
b) Ocupação de Via Pública nas restantes freguesias: 
 

 Vai ser requerida ocupação de via pública na Junta de Freguesia de_________________________________________ 
 
*No caso do pedido se enquadrar na alínea a) deverá ser preenchido requerimento próprio para ocupação de via pública 

 

Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de ________________20_____ 

O Requerente, ________________________________________________________________________________ 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, _____________________________) 

 

A preencher pelos serviços 

 

Pagamento – Guia de Receita n.º __________ no valor de ______________________ em _____/_____/__  ___ 

 

Gestor do Procedimento: _______________________________________________ DTAET/____________________ 

 

 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo –  269 829 
425/269 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt 

 

 

(1) Parametrização do sistema de coordenadas utilizado na cartografia do Município de Santiago do Cacém 

Sistemas de Referência: Datum 73 / Datum Altimétrico de Cascais 

Elipsoide de Referência: Elipsoide de Hayford 

Sistema de Coordenadas: Retangulares com a Projeção de Gauss 

Origem das Coordenadas: E=180.598 m; N=-86.990 m, do Ponto Central 

 

 

 

 

mailto:dtaet@cm-santiagocacem.pt
mailto:sau@cm-santiagocacem.pt
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 LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

--  FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS  --  
nn..ººss  11  aa  66  ee  1155  ddoo  AAnneexxoo  II  ddaa  PPoorrttaarriiaa  nn..ºº  113/2015 de 22/04    ee  aarrtt..ss  44..ºº  ee  55..ºº  ddoo  RRMMEEUU  

 

(A) DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 
 

(B) 

 Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realização da 
operação ou da atribuição de poderes necessários para agir em sua representação  

 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial (com todas as descrições e inscrições em vigor – validade 6 meses) ou 
código de acesso à certidão permanente n.º _________________________________;  
Em caso de prédios omissos a respetiva certidão negativa de registo predial acompanhada da caderneta predial onde 
constem os artigos matriciais   

 

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial (só para pessoas coletivas) ou código de acesso à certidão permanente 
n.º _________________________________ 

 

 Zona Rural  
sujeita a servidão ou restrição de utilidade pública Zona Urbana  

Extrato do PDM  com RAN ; REN  ouRede Natura                                  Extrato do PDM    

outras                      PUSC (Santiago do Cacém)  

Extrato do PEOT (Barragem de Campilhas ou Fonte 
Cerne) 

  

 Projeto de Arquitetura  - suporte papel e digital (PDF peças escritas e DWF peças desenhadas):  

 Planta de localização (c/ delimitação da área objeto da operação)  
Levantamento topográfico à escala 1:200 com identificação do prédio, respetiva área e espaço público envolvente 
(com exceção das situações indicadas no n.º 2 do artigo 7.º do RMEU)   

Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico, em formato vetorial,  DWG, DXF ou DGN, 
georreferenciada 

(1)
,com indicação da construção, áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais , em caso de 

alteração na via publica planta dessas alterações 
 

 Plantas à escala 1:50 ou 1:100 com as dimensões, áreas e utilizações de todos os compartimentos e representação 
do mobiliário fixo e equipamento sanitário  

Alçados à escala 1:50 ou 1:100 (dispensável para piscinas), com indicação das cores, materiais e elementos que 
constituem as fachadas e a cobertura, bem como as construções adjacentes   

Cortes longitudinal e transversal à escala 1:50 ou 1:100 abrangendo o terreno, com indicação do perfil existente e 
proposto, cotas dos diversos pisos, cota de soleira e dos acessos ao estacionamento  

 Pormenores construtivos   

 Para constituição de propriedade horizontal discriminar as partes do edifício correspondente às várias frações e partes 
comuns, valor relativo da cada fração em percentagem ou permilagem, valor do total do prédio   

 Memória descritiva contendo as indicações referidas no n.º 5 do anexo I da Portaria 113/2015 de 22/04  

 Calendarização da execução da obra com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos  

 Estimativa do custo total da obra  

 Termo de responsabilidade do coordenador dos projetos    
Declaração a atestar correspondência, na íntegra, dos projetos apresentados em formato digital e em suporte papel, 
nos termos do n.º 8 do artigo 5.º do RMEU 
Declaração da ordem profissional e comprovativo de seguro de responsabilidade  civil nos  termos da Lei 31/2009 
de 03/07 

 

  Termo de  responsabilidade do autor do projeto de arquitetura  
Declaração da ordem profissional e comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos  termos da Lei 31/2009 de 
03/07

 

 Plano de acessibilidades com a rede de espaços, equipamento acessíveis e detalhes métrico, técnico e construtivo 
para as tipologias previstas no artigo 2.º do Dec.-Lei n.º 163/2006 de 08/08 
Termo de responsabilidade 
Declaração da ordem profissional 

 

 Fotografias a cores do local da obra obtidas de ângulos opostos ou complementares com extensão mínima de 5 metros 
para cada lado 

 

 Cópia da notificação ou identificação do pedido de informação prévia favorável se existir e estiver em vigor  

 Ficha com os Elementos Estatísticos, devidamente preenchida com os dados referentes à operação urbanística a 
realizar - (Modelo Q3) nos termos da Portaria 235/2013 de 24/07 
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LICENCIAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO (Cont.) 

--  FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS  --  
nn..ºº  1166  ddoo  AAnneexxoo  II  ddaa  PPoorrttaarriiaa  nn..ºº  113/2015 de 22/04    e art.s 4.º e 5.º do RMEU               

 

 

(A) Projetos de engenharia das especialidades - suporte papel e  digital, PDF peças escritas e DWF peças desenhadas 
caso o requerente entenda proceder, desde logo, à sua apresentação, em função do tipo de obra a 
executar, nomeadamente: 

(B) 

  Projeto de estabilidade (que inclua projeto de escavação e contenção periférica quando exigível) 
 Termo de responsabilidade  comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
 Declaração da ordem profissional 

 

Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica  
 Termo de responsabilidade  comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07   
ou 
Ficha eletrotécnica até 50 KVA (5 exemplares) 

 

 Projeto de instalação de gás aprovado (quando exigível)  
Termo de responsabilidade  comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional 

 

 Projeto de redes prediais de água e esgotos  
 Termo de responsabilidade  comprovativo  de seguro  de responsabilidade civil nos  termos da Lei 31/2009 de 03/07 
 Declaração da ordem profissional 

 

 Projeto de águas pluviais  
 Termo de responsabilidade comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
 Declaração da ordem profissional 

 

 Projeto de arranjos exteriores quando exista logradouro privativo não pavimentado 
 Termo de responsabilidade comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
 Declaração da ordem profissional 

 

 Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações  
Termo de responsabilidade em conformidade com a Lei 47/2013 de 10/07 comprovativo de seguro de 
responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional    ou   fotocópia do cartão da ANACOM 

 

Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transportes de pessoas e mercadorias (ex: elevadores)  
Termo de responsabilidade comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional 

 

Projeto de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE) 
 Termo de responsabilidade Declaração da ordem profissional e comprovativo de seguro de responsabilidade civil 
nos termos da Lei 31/2009 de 03/07     
ou  
Ficha de Segurança  Declaração da ordem profissional  ecomprovativo de seguro de responsabilidade civil nos 
termos da Lei 31/2009 de 03/07 

 

Estudo de comportamento térmico, com os elementos indicados na Portaria n.º 349-C/2013 de 02/12 
Pré-certificado de SCE, emitido por Perito Qualificado 
 Ficha resumo n.º 1 (para habitações) 
 Termo de responsabilidade comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional 

 

Projeto de condicionamento acústico  
Termo de responsabilidade, com referência ao disposto na alínea j) do n.º 15 e alínea k) do n.º 16 da Portaria 113/2015 
de 22/04   comprovativo de seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei 31/2009 de 03/07 
Declaração da ordem profissional 

 

Catálogo da piscina (pré-fabricadas)  

 Outros (identificar)   
(A)– A preencher pelo requerente – Assinalar com X os documentos entregues 
(B)– A preencher pelos serviços 
 

5. CONFIRMAÇÃO  

 
O Requerente ______________________________________________________________________________________________ 
 
O Funcionário ___________________________________________________________________, Data _____ / _____ /________ 

 


