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PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
QUALIFICADA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

(nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro,  

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. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO  

Nome ________________________________________________________________________________________________________, 

residente /sede em______________________________________________________________________________________________, 

código-postal ___________-_______,_____________________, Telefone __________________, Telemóvel, ____________________, 

E-mail_________________________________________________________________________________________________  

 

3. PRETENSÃO 

Vem requerer a V. Exa., 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 (RJUE), a emissão de informação prévia sobre a viabilidade para obras 

de __________________________________________________________________________________________________________.  

Para o efeito junta a documentação indicada no n.º 9 do Anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22/04 e artigos 4.º e 5 do 

RMEU. 

 

4 . DESCRIÇÃO 

  
  Obras de construção   Ampliação     Alteração    Reconstrução  

 

Pede deferimento 

Santiago do Cacém, ________ de _____________________20_____ 

O Requerente, ________________________________________________________________________________ 

(Conferi os dados do BI / CC – O Funcionário, ____________________________________ ) 
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INFORMAÇÃO PRÉVIA QUALIFICADA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

--  FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS  --  
nn..ººss  99  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) 

 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 e identificação do proprietário do prédio, bem como dos titulares de qualquer outro 
direito real sobre o mesmo  

 

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

 

 Caso a edificação pretendida esteja abrangida por operação de loteamento identifique o proc.__________/________  

 Zona Rural Zona Urbana  

Extrato do PDM  com 
RAN ; REN  ouRede Natura em área  sujeita a 
servidão ou restrição de utilidade pública                              

Extrato do PDM   

Planta síntese do loteamento 
 

outras              PUSC (Santiago do Cacém)  
Extrato do PEOT (Barragem de Campilhas ou Fonte 
Cerne) 

PP Centro Histórico de Santiago do Cacém

 PP (Brescos ou Costa de Santo André) 
 

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

 Plantas à escala 1:500 ou superior com:  
 Volumetria  
 Alinhamento  
 Altura da fachada 
 Implantação da edificação, dos muros de vedação e das construções anexas 

 

Memória descritiva   

Planta de localização (c/ delimitação da área objeto da pedido)  
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

 

Planta das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais em formato vetorial, DWG, DXF ou DGN, 
georreferenciada 

(1)


 

 

 
(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 
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INFORMAÇÃO PRÉVIA QUALIFICADA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO (Cont.) 

--  FFIICCHHAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS  --  
nn..ººss  99  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) 

 Planta coma definição das áreas de cedências destinadas à implantação de espaços verdes, equipamentos de 
utilização coletiva e infraestruturas viárias, acompanhadas de quadros com as medições das áreas respetivas, exceto se 
não houver lugar a cedências para esses fins

 

Indicação da localização e dimensionamento das construções anexas, incluindo alçados à escala 1:500 ou superior 
quando se trate zona urbana consolidada  

 

 Estimativa de encargos urbanísticos devidos  

 Fotografias do imóvel  para as obras de alteração, reconstrução, ampliação ou existam edificações adjacentes  

  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

 

Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que a execução das 
obras de edificação se conforma com o Regulamento Geral do Ruído ( Dec.-Lei 9/2007 de 17/01) 

 

 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

 

 Pareceres, autorizações ou aprovações de entidades externas que nos termos dos artigos 13.º a 13.º B do RJUE , 
condicionem a informação a prestar, sempre que tal consulta seja exigível num eventual pedido de licenciamento ou 
apresentação de comunicação prévia

 

 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 _____ / _____ /________ 

 
 

A preencher pelos serviços 

Pagamento – Guia de Receita n.º _________no valor de ______________________ em _____/_____/_____ 

 

 

Para esclarecimento de dúvidas contactar a Divisão do Território Atividades Económicas e Turismo –
269 829 425/ 69 829 461 ou através do endereço eletrónico dtaet@cm-santiagocacem.pt ou sau@cm-santiagocacem.pt 

 

mailto:dtaet@cm-santiagocacem.pt
mailto:sau@cm-santiagocacem.pt

