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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (Preencher com letra maiúscula) 

 

Nome/Designação/Representantes da Unidade de Execução N.º__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Do Plano de Pormenor de_________________________________________________________________________________________ 

Domicílio/Sede_________________________________________________________________________________________________ 

Código Postal ________-______  ______________________________  Freguesia ___________________________________________ 

Nº. Identificação Fiscal ______________________ Telefone / Telemóvel ________________________ Fax _______________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________________________________ 

Na qualidade de � Proprietário � Usufrutuário        � Locatário          � Superficiário    � Mandatário    � Sócio-Gerente / Administrador  

 � (indique qual) ________________________________________________________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À UNIDADE DE EXCUÇÃO*: 

 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº. ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Artigo matricial n.º :______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

* Se necessário, utilizar folha anexa 

OBJECTO DO PEDIDO: 

REQUER a emissão de certidão de Plano de Pormenor para efeitos de registo predial nos termos do Artigo 92.º -A do Decreto-Lei 380/99 

de 22 de Setembro, na sua redacção actual, conjugado com a Lei 91/95 de 2 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 

10/2008 de 20 de Fevereiro, para o que se junta os elementos instrutórios assinalados nas folhas respectivas anexas ao presente 

requerimento. 

 
Cascais, _____ de ______________________________ de _______ 
 
 Pede deferimento 

O requerente, 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Bilhete Identidade/Cartão Cidadão nº. / Cartão de Pessoa Colectiva _________________________, válido até _____/____/_______, 

 
TAXA NO MONTANTE DE ________________________________________ €                   DE ACORDO COM O VALOR COMUNICADO POR OFÍCIO 
 
GUIA Nº. ____________________, DE ______/______/______  
 
O funcionário do atendimento municipal,   

 

 

 
 

 
Registo n.º_________________________ 
  
Data _______/_________/____________ 
 
O Funcionário 
 
 __________________________________ 
 

 

 
Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais 

EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PLANO DE PORMENOR PARA EFEITOS DE REGISTO PREDIAL 
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Registo n.º_________________________ 
  
Data _______/_________/____________ 
 
O Funcionário 
 
 __________________________________ 
 

 

EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PLANO DE PORMENOR PARA EFEITOS DE REGISTO PREDIAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À UNIDADE DE EXECUÇÃO (CONTINUAÇÃO): 

 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Artigo matricial n.º 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

O requerente, 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS PARA EMISSÃO CERTIDÃO DE PLANO DE 
PORMENOR 

PARA EFEITOS DE REGISTO PREDIAL 
Art.º 18-A das Normas Procedimentais para Loteamentos e Edificações Inseridos em 

AUGI no Concelho de Cascais 

 

Junção dos elementos constantes nas Normas Procedimentais para Loteamentos e Edificações inseridos 
em AUGI no concelho de Cascais, nomeadamente: 

� � pdf 
Certidão da Conservatória do Registo Predial de Cascais, emitida com prazo inferior a cento e oitenta dias, 
referente ao prédio (s) abrangido (s) pelo pedido de reconversão, para comprovação da legitimidade dos 
requerentes 

� � pdf 
Listagem dos proprietários/comproprietários titulares de qualquer direito na U.E. possuidores de cada uma das 
parcelas em que se subdividiu o loteamento ilegal, reportada à certidão referida na alínea anterior; 

� � pdf 
Fotocópia certificada das actas das reuniões da Assembleia onde tenha sido validamente deliberada a reconversão 
da AUGI, a eleição e a destituição da comissão de administração e a aprovação do projecto 
de reconversão 

� � dwf 
Extracto da Planta de Implantação/Síntese do Plano para a U.E.____, à escala 1:500, incluindo o quadro dos valores 
parciais correspondente à Unidade de Execução em causa.  

� � dwf 
Planta de cedências á escala 1:500 com identificação e quantificação em m2 dos terrenos destinados a 
equipamentos, espaços verdes de utilização colectiva, arruamentos e estacionamentos públicos 

� � pdf 
Mapa de medições com a definição de parâmetros urbanísticos, distribuição de funções, índices, densidade dos 
fogos, n.º de pisos e cérceas. 

 

Relatório contendo: 

� � pdf 
Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência e operações de 
transformação fundiária necessárias; 

� � pdf 
Lista dos factos sujeitos a registo predial, nomeadamente a hipoteca legal, o benefício da manutenção temporária e 
o ónus de não indemnização por demolição; 

� � pdf As construções a demolir ou a alterar, e o respectivo prazo, o qual não pode ser inferior a três anos; 

� � pdf Outras condicionantes que impendem sobre o lote ou construção, que ficam sujeitais a registo; 

� � pdf 
Valor absoluto e a quota de comparticipação de cada lote, no respeitante aos custos de obras de urbanização e da 
caução prestada bem como o valor das taxas de urbanização cujo pagamento haja sido diferido para momento 
posterior ao da sua emissão; 

���� ���� pdf 
Listagem de identificação dos lotes tal como consta na planta actual da AUGI, vistoriada pela câmara municipal, se 
existir acordo de divisão de coisa comum entre os comproprietários 

 

Projectos de engenharia das especialidades que integram a obra, designadamente: 

 

 Coordenador dos Projectos 

� � pdf 
1 – Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador dos projectos que ateste a compatibilidade entre os 
mesmos. 

� � pdf 
2 – Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 – Declaração de conformidade digital (do coordenador no global ou de cada um dos autores) 

� � pdf 4 – Tabela discriminativa dos projectos de especialidade apresentados 
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� Assinalar no quadrado a preto os elementos apresentados  
� O quadrado sombreado destina-se a uso exclusivo dos serviços 
Anexar ao pedido as folhas do formulário assinalado 

Na 3ª. coluna está indicado o formato digital do ficheiro do elemento a apresentar 
(pdf ou dwf e, no caso de conter assinatura digital, deverá ser dwf/x) - consultar 
normas de apresentação no site do Município 

 
 
 

 

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS PARA EMISSÃO CERTIDÃO DE PLANO DE 
PORMENOR 

PARA EFEITOS DE REGISTO PREDIAL 
Art.º 18-A das Normas Procedimentais para Loteamentos e Edificações Inseridos em 

AUGI no Concelho de Cascais 

 
 

Projecto de infra-estruturas viárias 

� � pdf 
1 – termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis 

� � pdf 
2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 – Memória descritiva e justificativa e cálculos 

� � dwf 4 – Peças desenhadas 

Projecto de redes de águas residuais, domésticas e pluviais 

� � pdf 
1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis 

� � pdf 
2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 - Memória descritiva e justificativa e cálculos 

� � dwf 4 - Peças desenhadas 

� � pdf 5 – Comprovativo de aprovação da entidade competente, quando aplicável 

 

Projecto de redes de abastecimento de águas e incêndio 

� � pdf 
1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis 

� � pdf 
2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 - Memória descritiva e justificativa e cálculos 

� � dwf 4 - Peças desenhadas 

� � pdf 5 - Comprovativo de aprovação da entidade competente, quando aplicável 

 

Projecto de instalação de gás 

� � pdf 
1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis 

� � pdf 
2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 - Memória descritiva e justificativa 

� � dwf 4 - Peças desenhadas 

� � pdf 5 - Comprovativo de aprovação da entidade competente, quando aplicável 
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� Assinalar no quadrado a preto os elementos apresentados  
� O quadrado sombreado destina-se a uso exclusivo dos serviços 
Anexar ao pedido as folhas do formulário assinalado 

Na 3ª. coluna está indicado o formato digital do ficheiro do elemento a apresentar 
(pdf ou dwf e, no caso de conter assinatura digital, deverá ser dwf/x) - consultar 
normas de apresentação no site do Município 

 
 
 

 

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS PARA EMISSÃO CERTIDÃO DE PLANO DE 
PORMENOR 

PARA EFEITOS DE REGISTO PREDIAL 
Art.º 18-A das Normas Procedimentais para Loteamentos e Edificações Inseridos em 

AUGI no Concelho de Cascais 

 

Projecto de infra-estruturas eléctricas 

� � pdf 
 1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis 

� � pdf 
2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 - Memória descritiva e justificativa 

� � dwf 4 - Peças desenhadas 

� � pdf 5 - Comprovativo de aprovação da entidade competente, quando aplicável 

 

Projecto de instalações telefónicas e TV cabo 

� � pdf 
1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis 

� � pdf 
2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 - Memória descritiva e justificativa 

� � dwf 4 - Peças desenhadas 

� � pdf 5 - Comprovativo de aprovação da entidade competente, quando aplicável 

 

Projecto de arranjos exteriores e/ou arquitectura paisagista 

� � pdf 
1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis 

� � pdf 
2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 - Memória descritiva e justificativa 

� � dwf 4 - Peças desenhadas 

 

Projecto de sinalização e trânsito 

� � pdf 
1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis 

� � pdf 
2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 - Memória descritiva e justificativa 

� � dwf 4 - Peças desenhadas 
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� Assinalar no quadrado a preto os elementos apresentados  
� O quadrado sombreado destina-se a uso exclusivo dos serviços 
Anexar ao pedido as folhas do formulário assinalado 

Na 3ª. coluna está indicado o formato digital do ficheiro do elemento a apresentar 
(pdf ou dwf e, no caso de conter assinatura digital, deverá ser dwf/x) - consultar 
normas de apresentação no site do Município 

 
 
 

 

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS PARA EMISSÃO CERTIDÃO DE PLANO DE 
PORMENOR 

PARA EFEITOS DE REGISTO PREDIAL 

Art.º 18-A das Normas Procedimentais para Loteamentos e Edificações Inseridos em 

AUGI no Concelho de Cascais 

 

Projecto de contentorização de recolha de resíduos sólidos urbanos e recolha selectiva 

� � pdf 
1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis 

� � pdf 
2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 - Memória descritiva e justificativa 

� � dwf 4 - Peças desenhadas 

 

Projectos não definidos 

� � pdf 
1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares aplicáveis 

� � pdf 
2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e, quando 
aplicável, seguro de responsabilidade civil nos termos da lei 31/2009 

� � pdf 3 - Memória descritiva e justificativa 

� � dwf 4 - Peças desenhadas 

 

Acessibilidades 

� � pdf 
1 - Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis, bem como soluções de 
detalhe métrico, técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de acessibilidade a pessoas 
com deficiência e mobilidade condicionada, nos termos do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto 

� � dwf 2 – Peças desenhadas relativas ao cumprimento das normas técnicas sobre as acessibilidades. 

Outros documentos não definidos 

� � pdf 
Orçamento da obra, por especialidades e global, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à 
sua execução 

� � pdf 
Calendarização da execução da obra que, no caso de pretender a execução faseada, deverá conter os elementos 
constantes do art.º 59.º do RJUE bem como as condições técnicas gerais e especiais do caderno de encargos, 
incluindo prazos para o início e para o termo da execução dos trabalhos. 

� � pdf INE. - Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes á Unidade de Execução 

� � pdf 
Documento comprovativo da caução, quando aplicável, o qual deve cumprir os requisitos constantes do modelo 
disponibilizado pelos serviços municipais 

 

O Técnico, 

_________________________________________ 
 
 



 

Loja Cascais - Atendimento Municipal   DRU.03     
Rua Manuel Joaquim Avelar, n.º 22 – piso 0 

2754-501 CASCAIS 
Tel. 21 482 50 00  

Fax.21 482 50 30 
www.cm-cascais.pt 

 
 
 

� Assinalar no quadrado a preto os elementos apresentados  
� O quadrado sombreado destina-se a uso exclusivo dos serviços 
Anexar ao pedido as folhas do formulário assinalado 

Na 3ª. coluna está indicado o formato digital do ficheiro do elemento a apresentar 
(pdf ou dwf e, no caso de conter assinatura digital, deverá ser dwf/x) - consultar 
normas de apresentação no site do Município 

 


