
          

 

 

 Consulta / Reprodução 
Urb11/Urb27.Consulta/Reprodução de processos/documentos 

 
Morada: Praça da Liberdade 2674-501 Loures, Portugal   Tel.: 211 150 100   Fax: 211 151 709   NIF: 501 294 996   e-mail: geral@cm-loures.pt   Site: www.cm-loures.pt 

Página 1 de 2   
  

 
 

 

O que preciso? 

Submissão eletrónica do pedido no balcão único, preenchendo o respetivo formulário com os elementos 
instrutórios. 

 

Elementos Instrutórios para formalização do pedido: 

01.Documentos de Identificação e Legitimidade 

 Bilhete de Identidade, Cartão Contribuinte e Cartão Cidadão  

 Certidão da Conservatória do Registo Comercial ou Código de Acesso 

 Certidão da Conservatória do Registo Predial ou Código de Acesso 

 Contrato 

 Procuração 

 Autorização do(s) Proprietário(s) 

 Certificado de Habilitação de Herdeiros 

 Declaração da Comissão do Bairro 

 Declaração da necessidade urgente de construção 

 Ata de Reunião de Condomínio ou Outra 

 

O Bilhete de Identidade, Cartão Contribuinte ou Cartão Cidadão só são obrigatórios apresentar se o requerente vier 
efetuar presencialmente, num balcão de atendimento, o registo na plataforma do Balcão Único. 

 

02.Instrumentos de Gestão do Território  

 Planta de Localização à escala 1:1000 ou 1:2000 (áreas de intervenção e área de enquadramento 

delimitadas) (obrigatório) 

 Extratos PDM (Plantas de Ordenamento, Condicionantes e de Síntese do Loteamento, com delimitação das 

áreas de intervenção e de enquadramento) 

 

 (obrigatório) Documentos de entrega obrigatória na instrução do processo. 

Os requerimentos do Urbanismo estão disponíveis para consulta em formato pdf no balcão único. 

 

Prazo 

10 dias úteis a contar da data da submissão do pedido. 
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Procedimento 

 Submissão à Câmara Municipal do pedido de consulta ou reprodução de documentos; 

 Na consulta de documentos o requerente é avisado da data e hora da consulta, via email ou por contato 

telefónico; 

 Na reprodução de documentos, as peças processuais existentes em formato digital serão disponibilizadas 

nesse formato. Os elementos processuais existentes em papel são disponibilizados apenas em papel. Após 

os documentos terem sido reproduzidos o requerente é informado via email ou por contato telefónico. O 

pagamento é efetuado no ato de levantamento dos documentos ou antecipadamente no caso do envio por 

email. 

 

 

Legislação 

 Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

setembro (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação) 

 Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização  

 Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures  

 Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril 

 Regulamento de Taxas do Município de Loures 

 

E demais legislação aplicável. 
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