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Elementos anexos ao requerimento 
 

NOTA: na 1ª coluna assinale os elementos apresentados com o requerimento 

             a 2ª coluna destina-se ao uso exclusivo dos serviços camarários. 

 
  Quando aplicável, certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória 

do registo predial, ou código de acesso à certidão permanente do registo predial; quando omissos, a 

certidão negativa do registo predial, e a caderneta predial com os correspondentes artigos matriciais 

  Documentos comprovativos da qualidade de titular de direito, para realização da operação ou da 

atribuição dos poderes para agir em sua representação, sempre que tal não resulte do número anterior 

  Planta topográfica à escala 1:2000 obtida nos serviços municipais competentes, com indicação precisa 

da localização do pedido 

  Peças desenhadas contendo o anúncio ou reclamo à escala 1/50 devidamente cotado, referindo a cor 

a utilizar e a descrição do conteúdo do mesmo 

  Perfil transversal devidamente cotado representando a posição relativa ao passeio e aos edifícios ou 

muros, bem como a altura e saliência em relação ao passeio 

  Memória descritiva esclarecendo devidamente a pretensão e indicando a área objeto do pedido 

  Fotografias do local, no mínimo de duas, de ângulos complementares 

  Estudo de estabilidade devidamente acompanhado de Termo de Responsabilidade Técnica, se forem 

painéis colocados em estrutura própria, com altura superior a 5m ou colocados em coberturas de edifícios 

  Documentos comprovativos da autorização do condomínio, caso a fração se insira em edificação 

submetida ao fracionamento em regime de propriedade horizontal 

  Cópia em suporte informático (peças escritas em .pdf e peças desenhadas em .dwf) e declaração de 

conformidade digital 
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