MUNICIPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

REQUISITOS TÉCNICOS DOS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO DIGITAL

Para

cumprimento

da

legislação

em

vigor

e

considerando

as

funcionalidades

e

requisitos

técnicos/informáticos necessários à correta receção dos processos em formato digital, destinados à
realização de operações urbanísticas, deverão ser observadas as especificações abaixo listadas:
A – Características dos ficheiros
1. Os projetos, qualquer que seja o suporte usado, devem ser apresentados em ficheiros informáticos de
acordo com a codificação anexa, assinados digitalmente, nos seguintes formatos:
a) Formato DWFx - para peças desenhadas do(s) projeto(s);
b) Formato PDF - para peças escritas;
c) Formato vetorial (dwg, dxf, dgn, shp) - para a planta de implantação e levantamento topográfico,
georreferenciados e de acordo com os parâmetros do sistema de coordenadas ITRF93 – GRF80, projeção
cartográfica UTM - Fuso 26 N (PTRA08), altimetria local e em que se identifiquem numa camada autónoma
as parcelas das pretensões.
2. Quando enviados através da Internet ou entregues em suporte digital amovível, os projetos devem conter:
a) Um ficheiro vetorial para o levantamento topográfico (DWG/DXF);
b) Um ficheiro vetorial para a planta de implantação sobreposta ao levantamento topográfico (DWG/DXF);
c) Um ficheiro DWFx para as peças desenhadas;
d) Um ficheiro PDF para cada uma das peças escritas por tipo de documento.
3. O suporte digital deve conter um ficheiro em formato PDF com o índice de todos os documentos
entregues.
4. Quando necessária a criação de mais que um ficheiro para um elemento instrutório (por exemplo, o
projeto de arquitetura) esses elementos deverão ser comprimidos num ficheiro winzip (extensão .zip). No
caso dos projetos de especialidades, os elementos, com exceção do termo de responsabilidade, deverão
ser divididos em pastas, contendo uma os elementos escritos e outra os elementos desenhados, todas
comprimidas num único ficheiro winzip.
5. Os ficheiros devem estar identificados por nomes que permitam a sua rápida e inequívoca leitura, os
quais devem constar, sem qualquer variante gráfica ou outra do índice do processo a que se refere o
número 3 (de acordo com a codificação anexa).
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6. A responsabilidade pela preparação do ficheiro é inteiramente do seu autor e a substituição de elementos
por parte do autor deve consistir na entrega de um conjunto de novos ficheiros com a totalidade do projeto
ou processo, identificando no índice todas as peças alteradas.
7. A informação contida nos ficheiros DWFx ou PDF deve ser autenticada por assinatura digital (utilizando,
por exemplo, utilizando certificado digital do Cartão do Cidadão), não podendo os serviços do Município
alterar qualquer ficheiro.
8. As folhas contidas nos ficheiros DWFx devem ser criadas com o formato e dimensão igual ao de
impressão.
9. A unidade deve ser sempre o metro e seus múltiplos, devendo os desenhos ser apresentados com a
relação «uma unidade/um metro».
10. A menor unidade medível num desenho em DWFx é o milímetro, devendo o autor configurar a
impressão para que a componente vetorial do ficheiro tenha uma densidade de «pontos por polegada» ( dpi;
do inglês dots per inch) suficiente para garantir esta precisão.
11. Todas as folhas criadas a partir de aplicações de desenho assistido por computador (CAD; do inglês
computer aided design) devem permitir a identificação e controle da visibilidade e dos níveis de desenho
(layers).
B – Levantamentos topográficos e plantas de implantação
1. Os levantamentos topográficos e plantas de implantação em formato digital, para a instrução de um
processo de obra particular, devem respeitar os seguintes itens:
a) Utilizar o sistema de coordenadas ITRF93 – GRF80, na projeção cartográfica UTM - Fuso 26 N
(PTRA08), com altimetria local;
b) Todas as peças desenhadas estejam referenciadas em planimetria e altimetria ao sistema de referência
oficial;
c) O ficheiro digital (vetorial) é entregue em qualquer um dos formatos DWG, DXF ou DGN;
d) Os níveis de desenho são designados com um nome alfanumérico que caracterize os elementos.
2. Os levantamentos topográficos devem conter a implantação dos seguintes elementos:
a) Definição dos arruamentos com arranques mínimos de 50 metros para cada um dos lados do terreno;
b) Quando existam desníveis acentuados entre o terreno em estudo e o terreno confrontante, cotas dos
desníveis do terreno natural em ambos os lados;
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c) Definição das empenas das construções confrontantes voltadas para o terreno e respetivas cotas das
empenas;
d) Pontos cotados e curvas de nível tridimensionais com equidistância máxima de 0,2 metros;
e) Cotas no topo dos muros confrontantes, em nível de desenho (layer) Próprio;
f) Plantas de implantação sobrepostas com o levantamento topográfico, devidamente georreferenciado, e
com delimitação da área da pretensão definida por um polígono fechado em nível de desenho próprio.
3. O desenho vetorial deve ser estruturado de tal forma que as suas cores e níveis de informação permitam
uma simples leitura e interpretação do desenho para a escala 1:500 ou superior.
C – Termos de responsabilidade pelos ficheiros
Não estando os ficheiros digitais assinados digitalmente é obrigatório de constar no conjunto dos elementos
complementares de instrução do projeto, um termo de responsabilidade, sobre a autoria e estrutura dos
ficheiros digitais.

NOTA IMPORTANTE: Os processos que não cumprirem os requisitos aqui listados serão sujeitos a
despacho de aperfeiçoamento do pedido, não sendo dado seguimento aos mesmos até que todos os
elementos instrutórios se encontrem em conformidade com as presentes disposições e sendo suspensos os
prazos.
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ANEXO
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS POR PROCEDIMENTO (EDIFICAÇÕES)
NOMENCLATURA DOS FICHEIROS DIGITAIS

NOME DO FICHEIRO

ELEMENTO INSTRUTÓRIO

FORMATO

CERTIDAO.PREDIAL

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

PDF

LOCALIZACAO

Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de
localização fornecida pela câmara municipal 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

PDF

LEV.TOPOGRAFICO

Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da
implantação das construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de
loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim
como o espaço público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e
infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e
mobiliário urbano)

DWG/DXF

IMPLANTACAO

Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, quando este for
exigível, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos
materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações

DWG/DXF

MEM.DESCRITIVA

Memória descritiva, instruída em conformidade com o disposto no n.º 5 do Anexo I
da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril

PDF

QUALIDADE.TITULAR

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, sempre que tal comprovação não
resulte diretamente da certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor
emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios
abrangidos

PDF

COPIA.NOTIFICACAO

Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido
de informação prévia, quando esta exista e estiver em vigor, ou indicação do
respetivo procedimento administrativo, acompanhada de declaração dos autores e
coordenador dos projetos de que aquela respeita os limites constantes da
informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 17º do RJUE

PDF

LICENCIAMENTO OBRAS
Arquitetura
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TERMO.ARQUITETURA

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de arquitetura quanto ao
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

PDF

INSC.ARQUITETURA

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do
projeto

PDF

TERMO.COORDENADOR

Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto quanto ao
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

PDF

INSC.COORDENADOR

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do
coordenador do projeto

PDF

PROJ.ARQUITETURA

Projeto de arquitetura, instruído em conformidade com o disposto na alínea f) do n.º
15 do Anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22/04 (peças separadas por folhas num
único ficheiro DWFx)

DWFx

CALENDARIZACAO

Calendarização da execução da obra, incluindo prazos para o início e para o termo
da execução dos trabalhos

PDF

ESTIMATIVA.CUSTO

Estimativa do custo total da obra

PDF

PLANO.ACESSIBILIDADES

Plano de Acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos
acessíveis

DWFx

TERMO.ACESSIBILIDADES

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do Plano de Acessibilidades que
ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006,
de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu artigo 2º

PDF

FOTOGRAFIAS

Fotografias do imóvel sempre que se trate de obras de alteração, reconstrução,
ampliação ou existam edificações adjacentes

PDF

FICHA.ESTATISTICA

Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho

PDF

FICHA.SEG.INCENDIOS

Ficha de Segurança Contra Incêndios, quando exigível, nos termos do Decreto
Legislativo Regional n.º 6/2015/A, de 05/03

PDF

PARECERES

Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas

PDF

OUTROS.ELEMENTOS

Outros elementos que considere relevantes à apreciação do processo

PDF/DWFx

PROJETOS DE ESPECIALIDADES
Projeto de Estabilidade
PROJ.ESTABILIDADE

Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica ZIP
(uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato DWFx com todos os (PDF/DWFx)
elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os elementos escritos do
projeto)

TERMO.ESTABILIDADE

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de estabilidade, quanto ao PDF
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cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis
INSC.ESTABILIDADE

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de estabilidade

Projeto de Alimentação e Distribuição de Energia Elétrica
PROJ.INST.ELETRICA

Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica (uma pasta comprimida ZIP
contendo um ficheiro em formato DWFx com todos os elementos gráficos e um (PDF/DWFx)
ficheiro em formato PDF contendo os elementos escritos do projeto)

TERMO.INST.ELETRICA

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de alimentação e PDF
distribuição de energia elétrica, quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis

INSC.INST.ELETRICA

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica

Projeto de Instalação de Gás
PROJ.INST.GAS

Projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei (uma pasta ZIP
comprimida contendo um ficheiro em formato DWFx com todos os elementos gráficos (PDF/DWFx)
e um ficheiro em formato PDF contendo os elementos escritos do projeto)

TERMO.INST.GAS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de instalação de gás, PDF
quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.INST.GAS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de instalação de gás

Projeto de Redes Prediais de Água e Esgotos
PROJ.AGUAS.ESGOTOS

Projeto de redes prediais de água e esgotos (uma pasta comprimida contendo um ZIP
ficheiro em formato DWFx com todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato (PDF/DWFx)
PDF contendo os elementos escritos do projeto)

TERMO.AGUAS.ESGOTOS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de redes prediais de água PDF
e esgotos, quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis

INSC.AGUAS.ESGOTOS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de redes prediais de água e esgotos

Projeto de Águas Pluviais
PROJ.AGUAS.PLUVIAIS

Projeto de águas pluviais (uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato ZIP
DWFx com todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os (PDF/DWFx)
elementos escritos do projeto)

TERMO.AGUAS.PLUVIAIS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de águas pluviais, quanto PDF
ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.AGUAS.PLUVIAIS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de águas pluviais

Projeto de Arranjos Exteriores
PROJ.EXTERIORES

Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado ZIP
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(uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato DWFx com todos os (PDF/DWFx)
elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os elementos escritos do
projeto)
TERMO.EXTERIORES

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de arranjos exteriores, PDF
quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.EXTERIORES

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de arranjos exteriores

Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações
PROJ.TELECOM

Projeto de infraestruturas de telecomunicações (uma pasta comprimida contendo um ZIP
ficheiro em formato DWFx com todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato (PDF/DWFx)
PDF contendo os elementos escritos do projeto)

TERMO.TELECOM

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de infraestruturas de PDF
telecomunicações, quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis

INSC.TELECOM

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de infraestruturas de telecomunicações

Estudo de Comportamento Térmico
PROJ.TERMICO

Estudo de comportamento térmico, acompanhado pela Declaração de Conformidade ZIP
Regulamentar, emitida por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação (PDF/DWFx)
Energética dos Edifícios (uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato
DWFx com todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os
elementos escritos do projeto)

TERMO.TERMICO

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do estudo de comportamento térmico, PDF
quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.TERMICO

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
estudo de comportamento térmico

Projeto de Instalações Eletromecânicas
PROJ.ELETROMECANICA

Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou ZIP
mercadorias (uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato DWFx com (PDF/DWFx)
todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os elementos
escritos do projeto)

TERMO.ELETROMECANICA

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de instalações PDF
eletromecânicas, quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis

INSC.ELETROMECANICA

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de instalações eletromecânicas

Projeto de Segurança Contra Incêndios em Edifícios
PROJ.SEG.INCENDIOS

Projeto de segurança contra incêndios em edifícios, incluindo as de transporte de ZIP
pessoas e ou mercadorias (uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato (PDF/DWFx)
DWFx com todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os
elementos escritos do projeto)
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TERMO.SEG.INCENDIOS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de segurança contra PDF
incêndios em edifícios, quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis

INSC.SEG.INCENDIOS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de segurança contra incêndios em edifícios

Projeto de Condicionamento Acústico
PROJ.ACUSTICO

Projeto de condicionamento acústico, incluindo as de transporte de pessoas e ou ZIP
mercadorias (uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato DWFx com (PDF/DWFx)
todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os elementos
escritos do projeto)

TERMO.ACUSTICO

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de condicionamento PDF
acústico, quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.ACUSTICO

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de condicionamento acústico

COMUNICAÇÃO PRÉVIA OBRAS
Arquitetura
CERTIDAO.PREDIAL

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

PDF/DWFx

LOCALIZACAO

Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de
localização fornecida pela câmara municipal 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

PDF/DWFx

LEV.TOPOGRAFICO

Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da
implantação das construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de
loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim
como o espaço público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e
infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e
mobiliário urbano)

DWG/DXF

IMPLANTACAO

Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, quando este for
exigível, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos
materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações

DWG/DXF

MEM.DESCRITIVA

Memória descritiva, instruída em conformidade com o disposto no n.º 5 do Anexo I
da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril

PDF

QUALIDADE.TITULAR

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, sempre que tal comprovação não
resulte diretamente da certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor
emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios

PDF
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abrangidos
COPIA.NOTIFICACAO

Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido
de informação prévia, quando esta exista e estiver em vigor, ou indicação do
respetivo procedimento administrativo, acompanhada de declaração dos autores e
coordenador dos projetos de que aquela respeita os limites constantes da
informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 17º do RJUE

PDF

TERMO.ARQUITETURA

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de arquitetura quanto ao
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

PDF

INSC.ARQUITETURA

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do
projeto

PDF

TERMO.COORDENADOR

Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto quanto ao
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

PDF

INSC.COORDENADOR

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do
coordenador do projeto

PDF

PROJ.ARQUITETURA

Projeto de arquitetura, instruído em conformidade com o disposto na alínea f) do n.º
15 do Anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22/04 (peças separadas por folhas num
único ficheiro DWFx)

DWFx

CALENDARIZACAO

Calendarização da execução da obra, incluindo prazos para o início e para o termo
da execução dos trabalhos

PDF

ESTIMATIVA.CUSTO

Estimativa do custo total da obra

PDF

PLANO.ACESSIBILIDADES

Plano de Acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos
acessíveis

DWFx

TERMO.ACESSIBILIDADES

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do Plano de Acessibilidades que
ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006,
de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu artigo 2º

PDF

FOTOGRAFIAS

Fotografias do imóvel sempre que se trate de obras de alteração, reconstrução,
ampliação ou existam edificações adjacentes

PDF

FICHA.ESTATISTICA

Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho

PDF

FICHA.SEG.INCENDIOS

Ficha de Segurança Contra Incêndios, quando exigível, nos termos do Decreto
Legislativo Regional n.º 6/2015/A, de 05/03

PDF

PARECERES

Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas

PDF

Projeto de Estabilidade
PROJ.ESTABILIDADE

Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica ZIP
(uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato DWFx com todos os (PDF/DWFx)
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elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os elementos escritos do
projeto)
TERMO.ESTABILIDADE

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de estabilidade, quanto ao PDF
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.ESTABILIDADE

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de estabilidade

Projeto de Alimentação e Distribuição de Energia Elétrica
PROJ.INST.ELETRICA

Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica (uma pasta comprimida ZIP
contendo um ficheiro em formato DWFx com todos os elementos gráficos e um (PDF/DWFx)
ficheiro em formato PDF contendo os elementos escritos do projeto)

TERMO.INST.ELETRICA

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de alimentação e PDF
distribuição de energia elétrica, quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis

INSC.INST.ELETRICA

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica

Projeto de Instalação de Gás
PROJ.INST.GAS

Projeto de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei (uma pasta ZIP
comprimida contendo um ficheiro em formato DWFx com todos os elementos gráficos (PDF/DWFx)
e um ficheiro em formato PDF contendo os elementos escritos do projeto)

TERMO.INST.GAS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de instalação de gás, PDF
quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.INST.GAS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de instalação de gás

Projeto de Redes Prediais de Água e Esgotos
PROJ.AGUAS.ESGOTOS

Projeto de redes prediais de água e esgotos (uma pasta comprimida contendo um ZIP
ficheiro em formato DWFx com todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato (PDF/DWFx)
PDF contendo os elementos escritos do projeto)

TERMO.AGUAS.ESGOTOS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de redes prediais de água PDF
e esgotos, quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis

INSC.AGUAS.ESGOTOS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de redes prediais de água e esgotos

Projeto de Águas Pluviais
PROJ.AGUAS.PLUVIAIS

Projeto de águas pluviais (uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato ZIP
DWFx com todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os (PDF/DWFx)
elementos escritos do projeto)

TERMO.AGUAS.PLUVIAIS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de águas pluviais, quanto PDF
ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.AGUAS.PLUVIAIS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
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projeto de águas pluviais

Projeto de Arranjos Exteriores
PROJ.EXTERIORES

Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo não pavimentado ZIP
(uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato DWFx com todos os (PDF/DWFx)
elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os elementos escritos do
projeto)

TERMO.EXTERIORES

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de arranjos exteriores, PDF
quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.EXTERIORES

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de arranjos exteriores

Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações
PROJ.TELECOM

Projeto de infraestruturas de telecomunicações (uma pasta comprimida contendo um ZIP
ficheiro em formato DWFx com todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato (PDF/DWFx)
PDF contendo os elementos escritos do projeto)

TERMO.TELECOM

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de infraestruturas de PDF
telecomunicações, quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis

INSC.TELECOM

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de infraestruturas de telecomunicações

Estudo de Comportamento Térmico
PROJ.TERMICO

Estudo de comportamento térmico, acompanhado pela Declaração de Conformidade ZIP
Regulamentar, emitida por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação (PDF/DWFx)
Energética dos Edifícios (uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato
DWFx com todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os
elementos escritos do projeto)

TERMO.TERMICO

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do estudo de comportamento térmico, PDF
quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.TERMICO

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
estudo de comportamento térmico

Projeto de Instalações Eletromecânicas
PROJ.ELETROMECANICA

Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou ZIP
mercadorias (uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato DWFx com (PDF/DWFx)
todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os elementos
escritos do projeto)

TERMO.ELETROMECANICA

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de instalações PDF
eletromecânicas, quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis

INSC.ELETROMECANICA

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de instalações eletromecânicas

Projeto de Segurança Contra Incêndios em Edifícios
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PROJ.SEG.INCENDIOS

Projeto de segurança contra incêndios em edifícios, incluindo as de transporte de ZIP
pessoas e ou mercadorias (uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato (PDF/DWFx)
DWFx com todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os
elementos escritos do projeto)

TERMO.SEG.INCENDIOS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de segurança contra PDF
incêndios em edifícios, quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis

INSC.SEG.INCENDIOS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de segurança contra incêndios em edifícios

Projeto de Condicionamento Acústico
PROJ.ACUSTICO

Projeto de condicionamento acústico, incluindo as de transporte de pessoas e ou ZIP
mercadorias (uma pasta comprimida contendo um ficheiro em formato DWFx com (PDF/DWFx)
todos os elementos gráficos e um ficheiro em formato PDF contendo os elementos
escritos do projeto)

TERMO.ACUSTICO

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de condicionamento PDF
acústico, quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.ACUSTICO

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de condicionamento acústico

Execução da obra
SEGURO.ACID.TRABALHO

Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos PDF
emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13
de setembro

SEGURO.CONSTRUCAO

Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível

PDF

TERMO.DIRETOR.FISCAL

Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de fiscalização de obra

PDF

INSC.DIRETOR.FISCAL

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do diretor de PDF
fiscalização de obra

TERMO.DIRETOR.OBRA

Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra

INSC.DIRETOR.OBRA

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do diretor de PDF
obra

VINCULO.DIRETOR.OBRA

Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por PDF
parte da empresa responsável pela execução da obra, de diretor de obra e, quando
aplicável, dos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas diferentes
especialidades, nos termos da alínea c) do n.º 4 do art.º 22º da Lei n.º 31/2009, de 3
de julho, na redação da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho

ALVARÁ.EMPRESA

Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo PDF
InCI, I. P. que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra

LIVRO.OBRA

Livro de obra, com menção do termo de abertura

PDF

PLANO.SEG.SAUDE

Plano de segurança e saúde

PDF
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PLANO.RESIDUOS

OUTROS.ELEMENTOS

Plano de prevenção e gestão de resíduos, nos termos do n.º 1 do art.º 53º do Decreto PDF
Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro
Outros elementos que considere relevantes à apreciação do processo

PDF/DWFx

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NA SEQUÊNCIA DE OBRAS
CERTIDAO.PREDIAL

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

PDF/A

LOCALIZACAO

Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de
localização fornecida pela câmara municipal 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

PDF/A

LEV.TOPOGRAFICO

Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da
implantação das construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de
loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim
como o espaço público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e
infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e
mobiliário urbano)

DWG/DXF

IMPLANTACAO

Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, quando este for
exigível, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos
materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações

DWG/DXF

MEM.DESCRITIVA

Memória descritiva, instruída em conformidade com o disposto no n.º 5 do Anexo I
da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril

PDF

QUALIDADE.TITULAR

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, sempre que tal comprovação não
resulte diretamente da certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor
emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios
abrangidos

PDF

TERMO.DIRETOR.OBRA ou
TERMO.DIRETOR.FISCAL

Termo de responsabilidade subscrita pelo diretor da obra ou do diretor de
fiscalização da obra, nos termos do n.º 1 do artigo 63.º do RJUE

PDF

INSC.DIRETOR.OBRA ou
INSC.DIRETOR.FISCAL

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do diretor
de obra ou do diretor de fiscalização da obra

PDF

CERTIFICADO.ENERGETICO

Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação
Energética dos Edifícios

PDF

TERMO.ACUSTICO

Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor

PDF
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de projeto, nos termos de regime jurídico que define a qualificação profissional
exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos,
relativo à conformidade da obra com o projeto acústico
TITULO.OBRAS

Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras

PDF

TELAS.FINAIS

Telas finais, quando aplicável

DWFx

FICHA.ESTATISTICA

Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho

PDF

LIVRO.OBRA

Livro de obra

PDF

OUTROS.ELEMENTOS

Outros elementos que considere relevantes à apreciação do processo

PDF/DWFx

AUTORIZAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO SEM OBRAS
CERTIDAO.PREDIAL

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

PDF/A

LOCALIZACAO

Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de
localização fornecida pela câmara municipal 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

PDF/A

LEV.TOPOGRAFICO

Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da
implantação das construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de
loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim
como o espaço público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e
infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e
mobiliário urbano)

DWG/DXF

IMPLANTACAO

Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, quando este for
exigível, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos
materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações

DWG/DXF

MEM.DESCRITIVA

Memória descritiva, instruída em conformidade com o disposto no n.º 5 do Anexo I
da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril

PDF

QUALIDADE.TITULAR

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, sempre que tal comprovação não
resulte diretamente da certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor
emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios
abrangidos

PDF

TERMO.RESPONSABILIDADE

Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor
de projeto, nos termos de regime jurídico que define a qualificação profissional

PDF
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exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos,
relativo à conformidade da utilização prevista com as normas legais e
regulamentares que fixam os usos e utilizações admissíveis, bem como à
idoneidade do edifício ou sua fração autónoma para o fim pretendido
INSC.TECNICO

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do
subscritor do Termo de Responsabilidade

PDF

CERTIFICADO.ENERGETICO

Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação
Energética dos Edifícios

PDF

TELAS.FINAIS

Telas finais

DWFx

FICHA.ESTATISTICA

Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho

PDF

FICHA.SEG.INCENDIOS

Ficha de Segurança Contra Incêndios, quando exigível, nos termos do Decreto
Legislativo Regional n.º 6/2015/A, de 05/03

PDF

COPIA.NOTIFICACAO

Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido
de informação prévia, quando esta exista e estiver em vigor, ou indicação do
respetivo procedimento administrativo, acompanhada de declaração dos autores e
coordenador dos projetos de que aquela respeita os limites constantes da
informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 17º do RJUE

PDF

OUTROS.ELEMENTOS

Outros elementos que considere relevantes à apreciação do processo

PDF/DWFx
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS POR PROCEDIMENTO (LOTEAMENTOS)
NOMENCLATURA DOS FICHEIROS DIGITAIS

NOME DO FICHEIRO

ELEMENTO INSTRUTÓRIO

FORMATO

LICENCIAMENTO OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
CERTIDAO.PREDIAL

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

PDF

LOCALIZACAO

Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de
localização fornecida pela câmara municipal 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

PDF

LEV.TOPOGRAFICO

Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da
implantação das construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de
loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim
como o espaço público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e
infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e
mobiliário urbano)

DWG/DXF

IMPLANTACAO

Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, quando este for
exigível, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos
materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações

DWG/DXF

MEM.DESCRITIVA

Memória descritiva, instruída em conformidade com o disposto no n.º 5 do Anexo I
da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril

PDF

QUALIDADE.TITULAR

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, sempre que tal comprovação não
resulte diretamente da certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor
emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios
abrangidos

PDF

COPIA.NOTIFICACAO

Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido
de informação prévia, quando esta exista e estiver em vigor, ou indicação do
respetivo procedimento administrativo, acompanhada de declaração dos autores e
coordenador dos projetos de que aquela respeita os limites constantes da
informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 17º do RJUE

PDF

TERMO.AUTOR.PROJETO

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de loteamento quanto ao
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

PDF

INSC.AUTOR.PROJETO

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do

PDF
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projeto
TERMO.PROJ.URBANIZACAO

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor dos projetos de obras de
urbanização quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis

PDF

INSC.PROJ.URBANIZACAO

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do
projeto de obras de urbanização

PDF

TERMO.COORDENADOR

Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto quanto ao
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

PDF

INSC.COORDENADOR

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do
coordenador do projeto

PDF

PLANTA.EXISTENTE

Planta da situação existente, à escala de 1:1.000 ou superior, correspondente ao
estado e uso atual do terreno e de uma faixa envolvente com dimensão adequada à
avaliação da integração da operação na área em que se insere, com indicação dos
valores naturais e construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade
pública e infraestruturas existentes

DWFx

PLANTA.SINTESE

Planta de síntese do loteamento, à escala de 1:1.000 ou superior, elaborada nos
termos da alínea f) do n.º 13 do anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril

DWFx

PLANTA.PERC.ACESSIVEIS

Planta com identificação dos percursos acessíveis, detalhes métricos, técnicos e
construtivos e uma peça escrita descrevendo e justificando as soluções adoptadas

DWFx

ESTUDO.RUIDO

Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído,
contendo informação acústica relativa à situação atual e à decorrente da execução
da operação de loteamento e termo de responsabilidade do respetivo técnico

PDF

PLANO.ACESSIBILIDADES

Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos
acessíveis, acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor que ateste
que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de
agosto, desde que inclua tipologias do seu artigo 2.º

DWFx

PLANTA.CEDENCIAS

Planta com identificação das áreas de cedência para o domínio municipal, a qual
será vertida para a planta do cadastro predial a apresentar após a conclusão da
operação

DWFx

SIMULACAO.VIRTUAL

Simulação virtual tridimensional, nos casos em que seja exigida discussão pública

PDF/DWFx

OUTROS.ELEMENTOS

Outros elementos que considere relevantes à apreciação do processo

PDF/DWFx

COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO
CERTIDAO.PREDIAL

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

Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de PDF
localização fornecida pela câmara municipal 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

LEV.TOPOGRAFICO

Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da DWG/DXF
implantação das construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de
loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim
como o espaço público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e
infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e
mobiliário urbano)

IMPLANTACAO

Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, quando este for DWG/DXF
exigível, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos
materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações

MEM.DESCRITIVA

Memória descritiva, instruída em conformidade com o disposto no n.º 5 do Anexo I da PDF
Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril

QUALIDADE.TITULAR

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira PDF
a faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários
para agir em sua representação, sempre que tal comprovação não resulte
diretamente da certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos

COPIA.NOTIFICACAO

Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de PDF
informação prévia, quando esta exista e estiver em vigor, ou indicação do respetivo
procedimento administrativo, acompanhada de declaração dos autores e coordenador
dos projetos de que aquela respeita os limites constantes da informação prévia
favorável, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 17º do RJUE

COPIA.DEFERIMENTO

Cópia da notificação do deferimento do pedido de licenciamento da operação de PDF
loteamento ou indicação do respetivo procedimento administrativo

TERMO.AUTOR.PROJETO

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de loteamento quanto ao PDF
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.AUTOR.PROJETO

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto

TERMO.COORDENADOR

Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto quanto ao PDF
cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.COORDENADOR

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do PDF
coordenador do projeto

PARECERES

Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja PDF
obrigatória nos termos da lei, exceto se estas já se pronunciaram favoravelmente no
âmbito da operação de loteamento ou plano de pormenor, nos termos do n.º 2 do
artigo 13º do RJUE, caso em que será indicado o procedimento e os termos em que
tal pronúncia ocorreu

PLANTA.EXISTENTE

Planta da situação existente, à escala de 1:1.000 ou superior, correspondente ao DWFx
estado e uso atual do terreno e de uma faixa envolvente com dimensão adequada à
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avaliação da integração da operação na área em que se insere, com indicação dos
valores naturais e construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade
pública e infraestruturas existentes
CALENDARIZACAO

Calendarização da execução da obra, incluindo prazos para o início e para o termo da PDF
execução dos trabalhos

ESTIMATIVA.CUSTO

Estimativa do custo total da obra e custo por especialidades, baseado em PDF
quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução, devendo ser
adotadas as normas europeias e portuguesas em vigor ou as especificações do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil

CAUCAO

Documento comprovativo da prestação de caução

PDF

SEGURO.ACID.TRABALHO

Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos
emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13
de setembro

PDF

TERMO.DIRETOR.FISCAL

Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de fiscalização de obra

PDF

INSC.DIRETOR.FISCAL

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do diretor de
fiscalização de obra

PDF

TERMO.DIRETOR.OBRA

Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra

PDF

INSC.DIRETOR.OBRA

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do diretor de
obra

PDF

VINCULO.DIRETOR.OBRA

Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por
parte da empresa responsável pela execução da obra, de diretor de obra e, quando
aplicável, dos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas diferentes
especialidades, nos termos da alínea c) do n.º 4 do art.º 22º da Lei n.º 31/2009, de 3
de julho, na redação da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho

PDF

ALVARÁ.EMPRESA

Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo
InCI, I. P. que confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra

PDF

LIVRO.OBRA

Livro de obra, com menção do termo de abertura

PDF

PLANO.SEG.SAUDE

Plano de segurança e saúde

PDF

CONTRATO.URBANIZACAO

Projeto de contrato de urbanização, quando exista

PDF

PLANO.ACESSIBILIDADES

Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos DWFx
acessíveis, acompanhado do termo de responsabilidade do seu autor que ateste que
a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de
agosto, desde que inclua tipologias do seu artigo 2.º

PROJ.ACUSTICO

Projeto de condicionamento acústico, incluindo as de transporte de pessoas e ou
mercadorias (uma pasta comprimida com os elementos gráficos em formato DWFx e
os elementos escritos do projeto em formato pdf)

ZIP
(PDF/DWFx)

TERMO.ACUSTICO

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de condicionamento

PDF
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acústico, quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis
INSC.ACUSTICO

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do
projeto de condicionamento acústico

PDF

OUTROS.ELEMENTOS

Outros elementos que considere relevantes à apreciação do processo

PDF/DWFx

Projeto De Infraestruturas Viárias
PROJ.INF.VIARIAS

Projeto de infraestruturas viárias, contendo memória descritiva e justificativa, bem ZIP
como os cálculos, se for caso disso, e as peças desenhadas, em escala tecnicamente (PDF/DWFx)
adequada incluindo medições e orçamento, baseado em quantidades e qualidades
dos trabalhos necessários à sua execução (uma pasta comprimida com os elementos
gráficos em formato DWFx e os elementos escritos do projeto em formato pdf)

TERMO.INF.VIARIAS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de infraestruturas viárias, PDF
quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

INSC.INF.VIARIAS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de infraestruturas viárias

Projeto de Redes de Abastecimento de Água, Esgotos e Drenagem
PROJ.AGUAS.ESGOTOS

Projeto de redes de abastecimento de águas, esgotos e drenagem, contendo
memória descritiva e justificativa, bem como os cálculos, se for caso disso, e as
peças desenhadas, em escala tecnicamente adequada, incluindo medições e
orçamento, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua
execução (uma pasta comprimida com os elementos gráficos em formato DWFx e os
elementos escritos do projeto em formato pdf)

ZIP
(PDF/DWFx)

TERMO.AGUAS.ESGOTOS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de redes de abastecimento PDF
de águas, esgotos e drenagem quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis

INSC.AGUAS.ESGOTOS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do
projeto de redes de abastecimento de águas, esgotos e drenagem

PDF

Projeto de Infraestruturas de Gás
PROJ.INF.GAS

Projeto de infraestruturas de abastecimento de gás, contendo memória descritiva e
justificativa, bem como os cálculos, se for caso disso, e as peças desenhadas, em
escala tecnicamente adequada, incluindo medições e orçamento, baseado em
quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução (uma pasta
comprimida com os elementos gráficos em formato DWFx e os elementos escritos do
projeto em formato pdf)

ZIP
(PDF/DWFx)

TERMO.INF.GAS

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de infraestruturas de
abastecimento de gás quanto ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares aplicáveis

PDF

INSC.INF.GAS

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do
projeto de infraestruturas de abastecimento de gás

PDF

Projeto de Infraestruturas de Eletricidade
PROJ.INF.ELETRICIDADE

Projeto de infraestruturas de eletricidade, contendo memória descritiva e justificativa, ZIP
bem como os cálculos, se for caso disso, e as peças desenhadas, em escala (PDF/DWFx)
tecnicamente adequada, incluindo medições e orçamento, baseado em quantidades e
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qualidades dos trabalhos necessários à sua execução (uma pasta comprimida com os
elementos gráficos em formato DWFx e os elementos escritos do projeto em formato
pdf)
TERMO.INF.ELETRICIDADE

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de infraestruturas de PDF
eletricidade quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis

INSC.INST.ELETRICIDADE

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do PDF
projeto de infraestruturas de eletricidade

Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações
PROJ.INF.TELECOM

Projeto de infraestruturas de telecomunicações, contendo memória descritiva e
justificativa, bem como os cálculos, se for caso disso, e as peças desenhadas, em
escala tecnicamente adequada, incluindo medições e orçamento, baseado em
quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução (uma pasta
comprimida com os elementos gráficos em formato DWFx e os elementos escritos do
projeto em formato pdf)

ZIP
(PDF/DWFx)

TERMO.INF.TELECOM

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de infraestruturas de
telecomunicações quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis

PDF

INSC.INF.TELECOM

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do
projeto de infraestruturas de telecomunicações

PDF

Projeto de Arranjos Exteriores
PROJ.EXTERIORES

Projeto de arranjos exteriores, contendo memória descritiva e justificativa, bem como ZIP
(PDF/DWFx)
os cálculos, se for caso disso, e as peças desenhadas, em escala tecnicamente
adequada, incluindo medições e orçamento, baseado em quantidades e qualidades
dos trabalhos necessários à sua execução (uma pasta comprimida com os elementos
gráficos em formato DWFx e os elementos escritos do projeto em formato pdf)

TERMO.EXTERIORES

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de arranjos exteriores,
quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis

PDF

INSC.EXTERIORES

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do autor do
projeto de arranjos exteriores

PDF
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS POR PROCEDIMENTO (INFORMAÇÃO PRÉVIA)
NOMENCLATURA DOS FICHEIROS DIGITAIS

NOME DO FICHEIRO

ELEMENTO INSTRUTÓRIO

FORMATO

INFORMAÇÃO PRÉVIA OBRAS
CERTIDAO.PREDIAL

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

PDF

LOCALIZACAO

Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de
localização fornecida pela câmara municipal 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

PDF

LEV.TOPOGRAFICO

Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da
implantação das construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de
loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim
como o espaço público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e
infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e
mobiliário urbano)

DWG

IMPLANTACAO

Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, quando este for
exigível, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos
materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações

DWG

MEM.DESCRITIVA

Memória descritiva, instruída em conformidade com o disposto no n.º 5 do Anexo I
da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril

PDF

PROJ.ARQUITETURA

Projeto de arquitetura, incluindo plantas à escala de 1:500 ou superior, definindo a
volumetria, alinhamento, altura da fachada e implantação da edificação, dos muros
de vedação e das construções anexas

DWFx

INFRAESTRUTURAS

Planta das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais

DWFx

CEDENCIAS

Planta com a definição das áreas de cedência destinadas à implantação de espaços
verdes, equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas viárias, acompanhada
de quadros com as medições das áreas respetivas, exceto se não houver lugar a
cedências para esses fins

PDF

PLANO.ACESSIBILIDADES

Plano de Acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos
acessíveis

DWFx

TERMO.ACESSIBILIDADES

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do Plano de Acessibilidades que
ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006,
de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu artigo 2º

PDF
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FOTOGRAFIAS

Fotografias do imóvel sempre que se trate de obras de alteração, reconstrução,
ampliação ou existam edificações adjacentes

PDF

CONST.ANEXAS

Indicação da localização e dimensionamento das construções anexas, incluindo
alçados a uma escala de 1:500 ou superior, para os efeitos previstos na alínea d) do
n.º 4 do artigo 4.º do RJUE

PDF/DWFx

OUTROS.ELEMENTOS

Outros elementos que considere relevantes à apreciação do processo

PDF/DWFx

INFORMAÇÃO PRÉVIA LOTEAMENTO
CERTIDAO.PREDIAL

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

PDF/A

LOCALIZACAO

Delimitação da área objeto da operação e sua área de enquadramento em planta de
localização fornecida pela câmara municipal 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

PDF/A

LEV.TOPOGRAFICO

Levantamento topográfico, sempre que haja alteração da topografia ou da
implantação das construções, à escala de 1:200, ou de 1:500 no caso de
loteamentos, devidamente cotado, que identifique o prédio e a respetiva área, assim
como o espaço público envolvente (vias, passeios, estacionamentos, árvores e
infraestruturas ou instalações aí localizadas, incluindo postes, tampas, sinalização e
mobiliário urbano)

DWG

IMPLANTACAO

Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, quando este for
exigível, indicando a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos
materiais e, quando houver alterações na via pública, planta dessas alterações

DWG

MEM.DESCRITIVA

Memória descritiva, instruída em conformidade com o disposto no n.º 5 do Anexo I
da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril

PDF

PLANTA.EXISTENTE

Planta da situação existente, à escala de 1:1.000 ou superior, correspondente ao
estado e uso atual do terreno e de uma faixa envolvente com dimensão adequada à
avaliação da integração da operação na área em que se insere, com indicação dos
valores naturais e construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade
pública e infraestruturas existentes

DWFx

PLANTA.SINTESE

Planta síntese do loteamento à escala de 1:1.000 ou superior contendo os
elementos técnicos definidores da modelação do terreno, da volumetria,
alinhamentos, altura da fachada e implantação da edificação e dos muros de
vedação

DWFx

PLANTA.INFRAEST

Planta das infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais

DWFx

PLANTA.CEDENCIAS

Planta com indicação das áreas de cedência destinadas à implantação de espaços
verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos,

DWFx
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acompanhada de quadros com as medições das áreas respetivas, exceto se não
houver lugar a cedências para esses fins nos termos do n.º 4 do artigo 44.º do
RJUE, caso em que será indicado o valor e a forma de pagamento da compensação
TERMO.REG.RUIDO

Termo de responsabilidade de técnico legalmente habilitado a subscrever projetos
que ateste que a execução das obras de urbanização se conforma com o disposto
no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
janeiro

PDF

INSC.REG.RUIDO

Declaração de inscrição em associação pública de natureza profissional do técnico
legalmente habilitado a subscrever projetos que ateste que a execução das obras
de urbanização se conforma com o disposto no Regulamento Geral do Ruído,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro

PDF

PLANO.ACESSIBILIDADES

Plano de Acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos
acessíveis

DWFx

TERMO.ACESSIBILIDADES

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do Plano de Acessibilidades que
ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei n.º 163/2006,
de 8 de agosto, desde que inclua tipologias do seu artigo 2º

PDF

OUTROS.ELEMENTOS

Outros elementos que considere relevantes à apreciação do processo

PDF/DWFx
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