Informação Prévia de Obras de Ampliação
A
n do artigo 14ºdo RJUE
nº2

Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais
previstos no Regulamento ePaper, Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda. A
denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas na presente minuta instrutória,
recorrendo à utilização de caracteres numéricos.

 00122_Requerimento
_Requerimento tipo referindo a operação urbanística.
 00214_Índice,
_Índice, com a indicação dos documentos a apresentar.
 00392_Certidão
_Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial, ou
 00017_Chave
_Chave de acesso a certidão permanente.
 00107_Documentos
_Documentos comprovativos da qualidade de titular, do requerente.
 00377_Planta
_Planta de localização à escala
es
1:10000.
 00376_Planta
_Planta de localização à escala 1:2000.
 00054_Certidão
_Certidão do Registo Comercial, quando se aplicar.
 00116_Procuração,
_Procuração, quando se aplicar.
 00245_Memória
_Memória descritiva e justificativa.
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_Fotografias esclarecedoras do prédio abrangido pelo pedido.
 00200_Fotografias
 00232_Quadro sinóptico – Mapa de elementos/Ficha de áreas.
 00234_Mapa
_Mapa de acabamentos.
 00324_ Peças desenhadas (todas estas peças desenhadas farão parte de um único
ficheiro, formato dwfx).

 Plano
ano de acessibilidades:
 00243_Memoria
_Memoria descritiva,
 00447__ Termo de responsabilidade do seu Autor.
Autor
 00355_Peças
_Peças Desenhadas (um único ficheiro formato dwfx).

 00456_Termo de Responsabilidade de técnico legalmente habilitado, que ateste da
conformidade da operação com o Regulamento Geral do Ruído - Decreto-lei
Decreto
nº 9/2007, de
17 de janeiro.

 Declarações das Ordens (intervenientes):
(
 00065_ Declaração da Ordem dos Arquitetos.
 00064_Declaração
_Declaração da associação nacional dos Engenheiros
Engenheiros Técnicos.
Técnicos
 00072_Declaração
Declaração da ordem dos
do Engenheiros.
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 Documentos de identificação dos Técnicos (intervenientes):
 00099_Atribuído
Atribuído a Arquitetos,
 00106__ Atribuído a Engenheiros ou Engenheiros Técnicos.

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos
(intervenientes):
 00082_Atribuído
Atribuído a Arquitetos,
 00205__ Atribuído a Engenheiros ou Engenheiros Técnicos.

 00229_Levantamento
_Levantamento topográfico Georreferenciado (dwg).
 00342_Planta de Implantação com a proposta, sobre Levantamento Topográfico
georreferenciado (dwg).
 00471_Termo
_Termo de Responsabilidade emanado por Topógrafo ou Técnico legalmente
habilitado, acompanhado por Carteira profissional.

Data: 201/07/03.
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