Ex.mo Senhor
Presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade n.º 2
8000-164 Faro
Assunto: COMUNICAÇÃO PRÉVIA - Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN)1
(Nome)2

,

contribuinte n.º

, residente ou sede em
, código postal

-

na qualidade de3

,

, tlf/ tlm n.º

e-mail

,

, procede à COMUNICAÇÃO PRÉVIA,

no âmbito do art.º 22.º do RJREN, relatia ao uso ou ação a realizar no prédio denominado
freguesia de
registo matricial art.º
secção

, sito em

,

, concelho de

,

, identicação cadastral art.º
, com a área total

,

, e área da REN afetada

,

cujo proprietário é

, com sede ou
, com a inalidade 4 de

residência em

Com iista a agilizar o procedimento, mais declara consentr que as noticações relatias ao mesmo, a que
se reporta a al. b) n.º 2 art. 112.º CPA 5, possam ser efetuadas por correio eletrónico.
Consttui parte integrante deste requerimento a documentação anexa, conforme listagem 6 que se segue.
Assinatura do comunicante:

Espaço reservado para assinatura digital ou manuscrita após inscrição da respetva data

1

2
3
4
5
6

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. A Portaria
n.º 419/2012, de 20 de dezembro, estabelece as condições e requisitos a que estão sujeitos os usos e ações compatieis em
áreas de Reseria Ecológica Nacional (REN). A Portaria n.º 360/2015, de 15 de outubro, deine as taxas a aplicar para a
apreciação de comunicações préiias no âmbito do RJREN.
Nome ou denominação social.
Proprietário, representante, técnico responsáiel, outros...
Concretzação do pretendido, com a descrição da interienção.
Código do Procedimento Administratio - Lei n.º 42/2014, de 11 de julho.
Conforme Anexo III da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.
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COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DO RJREN
Anexo III, da Portaria n.º 419/2012, de 20/12
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, a preencher pelo comunicante, com um 
1.

Memória descritia e justicatia, da qual conste a:

i.

Identicação do comunicante;c

ii.

Descrição da situação existente e da atiidade desenioliida, bem como indicação das ediicações
existentes e propostas, quando aplicáiel;c

iii.

Descrição do uso ou ação, incluindo o seu destno, a sua necessidade e as suas condições de
instalação e funcionamento;c

ii.

Quanticação da superfcie total de REN afetada pelo uso ou ação, expressa em m 2 ou em
hectares;c

i.

Demonstração da não afetação signiicatia da estabilidade ou do equilíbrio ecológico do sistema
biofsico e dos ialores naturais;c

ii.

Demonstração do cumprimento dos requisitos respetiamente aplicáieis a cada um dos usos ou
ações, deinidos na presente portaria.

2.

Planta de localização, à escala de 1:25 000.

3.

Delimitação do terreno ou parcela e localização exata da ação no interior do mesmo, em planta à
escala adequada (1:10 000, 1: 5 000, 1:2 000 ou 1:1 000) e atraiés da indicação das respetias
coordenadas geográicas.

4.

Outros elementos tdos como releiantes pelo comunicante para a instrução do seu pedido. Por
exemplo:

i.

Plantas, cortes e alçados, com alterações a iermelho e amarelo (1:100, 1:200), quando aplicáiel;c

ii.

Fotograias da área / ediicação a interiencionar, quando aplicáiel;c

iii.

Cadernetas Prediais (rústca e urbana);c

ii.

Certdões da Conseriatória do Registo Predial;c

i.

Licença de construção / preferencial licença de utlização / habitabilidade, ou certdão /
declaração da Câmara Municipal, comproiando que a ediicação foi construída em data anterior
àquela em que passou a ser exigida licença de construção, quando aplicáiel;c

ii.

Indique quais:
Ficheiros digitais que consttuem a comunicação préiia:

A.

B.

Elementos documentais, peças desenhadas e escritas, a cores e / ou em escalas de cinza
conforme o mais adequado, em suporte digital matricial na extensão: ZIP (compilação dos
icheiros PDF, deiidamente comprimidos, que integram os elementos instrutórios), com uma
dimensão total inferior a 30 Mb.
Indique o nome do ficheiro:
Elementos cartográicos com a delimitação das estremas do prédio, implantação das ações
existentes, bem como das preiistas, em suporte digital ietorial com as camadas (três) e as
topologias mais adequadas (polígono;c poli linha), no sistema de projeção oicial (ETRS89/ PTTM06 | EPSG:3763), com uma exatdão posicional melhor ou igual a 0,30m em planimetria e
0,40m em altmetria, na extensão: DXF 2000;c GeoJSON;c KML ou ZIP (compilação do Shapeile
[SHP;c SHX;c DBF;c PRJ]).
Indique o nome do ficheiro:
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VERIFICAÇÃO, a preencher pela CCDR
Proc.º CCDR: Número de processo

| Referência

Entrada: Número de entrada

- Instrução do Processo [Selecione um item] Obseriações:

Análise de incidências:
- Área Classificada [Selecione um item] - Domínio Hídrico [Selecione um item] - Reserva Agrícola Nacional [Selecione um item] Veriicado por: Nome de quem verificou
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