
COMO CONSULTAR O PDM?

1º PASSO - LOCALIZAÇÃO GERAL

Para localizar a área pretendida, clicar no ícone "ferramenta" para a abertura dos comandos:

Clique no separador Consulta de PMOT's e no comando Pesquisa por Rua ou Pesquisa por

Lugar



As pesquisas s
� reai�adas p�r ista de see�
�� e � resutad� da pesquisa ser� disp��ibii�ad� �u�a

�a�ea d� ad� esquerd� d� ecr
 e grafica�e�te �� �apa ap�s cicar e� Pesquisar

2º PASSO - LOCALIZAÇÃO ESPECIFICA

Dep�is de �cai�ar��s � t�p��i�� atrav�s da pesquisa� va��s a�aisar � �ca c�� �ais rig�r c��

recurs� a� �rt�f�t��apa cica�d� e� 	ayers



Para aceder a�s �rt�f�t��apas ter� de desigar a ayer �apa T�p�gr�fic� Esri e igar �rt�f�t��apa

3º PASSO - CONSULTAR PDM (CARTA DE ORDENAMENTO)

Abrir a ayer P��T's e igar PD! " #RDE&A!E&T#



4º PASSO - CONSULTAR PDM (CARTA DE CONDICIONANTES)

Abrir a ayer P��T's e igar PD� � C��DICI��A�TES

5º PASSO - CONSULTAR REGULAMENTO DO PDM

Cicar e� Regu!a�e"t�s e esc�her � regua�e�t� que prete�de c��sutar 



6º PASSO - IMPRIMIR EXTRATOS DO PDM

Se prete�der i�pri�ir �s extrat�s d� PD�% p�de fa�+"� atrav�s de E�iss&� de P!a"tas

Cique e� p�!'g�"� para dese�har s�bre � �apa (cique 2x para fechar � p�/g���) � �ca prete�did�

e dep�is e� Segui"te1



Cique e� P!a"tas de 	�ca!i(a)&� e P!a"� Diret�r �u"icipa! para seeci��ar t�d�s �s extrat�s para

i�press
�2 Seeci��e Ce"trar i�press&� e Segui"te

Pree�cha �s ca�p�s Requere"te e 	�ca! (Rua34ugar e Freguesia) e Segui"te para i�pri�ir as pa�tas



&� pai�e d� ad� esquerd� surge� as pa�tas i�pressas e� pdf2 P�de ver as pa�tas separadas �u

agrupa"as �� �es�� d�cu�e�t� (D�cu�e"t� *"ic�) e guardar � ficheir� pdf �� seu c��putad�r2

��TA I�P�RTA�TE,  A e�iss
�3i�press
� de pa�tas � aut�ri�ada se�d� que�  para que as �es�as

p�ssa� ser c��sideradas v�idas e� pr�cess�s ad�i�istrativ�s �ficiais� ter
� que ser aute�ticadas ��

SAU " Servi�� de Ate�di�e�t� 7�ic� da C8�ara !u�icipa2 


