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MODELO DE INSTRUÇÃO – PEDIDO DE PARECER PARA INSTRUÇÃO DE 
PEDIDO DE FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO IFRRU 2020 

 

MODELO DE INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS 
 

A não apresentação de qualquer documento instrutório deve ser devidamente fundamentada sob pena de ser 
considerado em falta. 
 
 

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 
 

• Os elementos instrutórios que devam ser apresentados em formato digital, devem assumir o formato 
“pdf”, ou, caso contenham peças desenhadas, o formato “.dwf” e o formato “.dwg” ou formatos abertos 
equivalentes, adotados nos termos da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho no que respeita à implantação 
da operação urbanística. 

• As peças escritas devem respeitar o formato A4. 

• Os elementos instrutórios devem incluir um índice que indique os documentos apresentados e estes 
devem ser paginados. 

• As peças desenhadas devem incluir legendas, contendo todos os elementos necessários à identificação 
da peça: o nome do requerente, a localização, o número do desenho, a escala, a especificação da peça 
desenhada e o nome do autor do projeto. 

 
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS COMUNS 

 

• Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 

realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação. 

• Certidão da Conservatória do Registo Comercial, caso o requerente seja uma pessoa coletiva. 

• Certidão da Conservatória do Registo Predial – Certidão da Descrição de Certidão da descrição e de 
todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 
abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do registo predial; quando 
omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde 
constem os correspondentes artigos matriciais. 

• Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de localização 
fornecida pela câmara municipal (GEOPORTAL) ou planta de localização à escala 1:1.000, com 
indicação das coordenadas geográficas dos limites da área da operação urbanística, no sistema de 
coordenadas geográficas utilizado pelo município. 

• Prova documental que indicie a idade do edifício (preferencialmente, fotografia aérea certificada por 
entidade competente).  

• Resultado do pedido de vistoria inicial para determinação do nível de conservação do prédio 
urbano/fração autónoma. (1) 

 
 
 
 

NA AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES (PROCEDIMENTO DE CONTROLO PRÉVIO) 

• Estimativa do custo total da obra.  

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

• Fotografias do imóvel. 

• Memória Descritiva e Justificativa da solução proposta, nomeadamente: 

o Caraterização da operação urbanística; 

o Demonstração inequívoca que se trata de intervenção de reabilitação integral do edifício(2) 

• Outros elementos exigíveis na instrução dos pedidos de licença, da apresentação de comunicação 
prévia ou do pedido de informação prévia (PIP), tendo em conta o projeto e o tipo de controlo prévio 
associado (licenciamento municipal ou comunicação prévia), conforme o disposto na Portaria 113/2015, 
de 22 de abril, a qual estabelece os elementos Instrutórios dos procedimentos previstos no Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 

 
(1) O pedido de vistoria deverá ser efetuado previamente e em requerimento autónomo. 
(2) Reabilitação integral de edifício: Nos termos do Anexo 4 ao protocolo celebrado entre a ANMP e a EG do IFFRU 2020 Reabilitação integral de edifício: 

nos termos do anexo 4 ao protocolo celebrado entre a ANMP e a EG do IFRRU 2020, são de reabilitação integral as obras através das quais se confere 
a um edifício, no seu todo, adequadas caraterísticas de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva, não sendo consideradas 
reabilitação integral as obras de mero restauro, manutenção, limpeza, embelezamento ou equipamento do edifício, considerando-se que preenche 
este requisito de elegibilidade as intervenções que incluam as seguintes tipologias de obras (nos termos do RJUE): 

• obras de reconstrução; 
• obras de alteração; 
• obras de ampliação; 
• obras de conservação que resultem num aumento em pelo menos 2 níveis no estado de conservação do imóvel, atestado pela Câmara 

Municipal; 
• obras de demolição, desde que antecedendo um dos tipos de obras referidas nos pontos anteriores. 

Poderão ser apoiados projetos de reabilitação de frações de titularidade privada, quando integrados em edifícios de habitação social com “Renda 
Apoiada” e quando o proprietário público pretenda reabilitar integralmente o edifício. 

 


