
DGU.U.03– Comunicação prévia de obras de urbanização  

     

 
 
 

 
Registo Nº. ___________________ 
 
DATA  _____ / _______ / _______ 
 
O funcionário, 

                                                                   

 

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº. ____________/________ 

 
Identificação do Requerente (Preencher com letra maiúscula) 

 

Nome/Designação_______________________________________________________________________________________________ 

Domicílio/Sede__________________________________________________________________________________________________ 

Código Postal ________-______  ____________________________________  Freguesia ______________________________________ 

Código da certidão comercial permanente: ___________________________________________________________________________ 

Nº. Identificação Fiscal ______________________ Telefone / Telemóvel ________________________ Fax _______________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________________________________ 

Na qualidade de � Proprietário � Usufrutuário        � Locatário          � Superficiário    � Mandatário    � Sócio-Gerente / Administrador  

 � (indique qual) ________________________________________________________________________________________________ 

Identificação do local: 

 
Morada: _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Localidade ____________________________________________________________________________________________________ 

Processo nº.  __________________/_______ 

 
OBJECTO DO PEDIDO: 

 

Vem apresentar comunicação prévia das obras de urbanização, integradas em operação de loteamento aprovada, para o que anexa os 

projectos de engenharia das especialidades e outros estudos assinalados na folha anexa de acordo com a Portaria nº. 232/2008 e RUEM 

– Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de Cascais,  

 

 

 

���� Solicito  que as notificações e comunicações a realizar no âmbito do presente procedimento administrativo e previstas no RJUE me 

sejam efectuadas através de correio electrónico ou de outro meio de transmissão electrónica de dados, como decorre do disposto no 

art.º 121º do RJUE. 

 

Para tal disponibilizo o seguinte endereço electrónico: _________________________________________________________________ 

 

 

Cascais, ________ de ____________________ de _________ 

Pede deferimento, 

 

O Requerente, 

 

 

                

______________________________________________________________________________________ 

 
Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão nº. _______________________, válido até  _____/______/______  

    

                 

 

Conferi a assinatura. 

Guia nº ______________, de _____/______/______ 

O funcionário do Atendimento Municipal, 

 

 



Tabela de Taxas, Licenças e outras 
Receitas Municipais do Município de Cascais para 20 11 

Regulamento nº. 218/2011 publicado no Diário da Rep ública – 2ª. Série, de 31 de Março de 2011 
 

 
 
 

 
TAXAS APLICÁVEIS À RECEPÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA D E 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
 
 
 
 
 

 
 

Assunto  
MODELO DE 

REQUERIMENTO VALOR BASE 

   

 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE                    
OBRAS DE URBANIZAÇÃO  
 (integradas em loteamentos) 
 

a) nº. 1 do artigo 4º. da Tabela 

de Taxas 

 

 

DGU.U.03 

 
 

701,70 € 

 

* Para beneficiar de reduções de taxas em operações urbanísticas inseridas em AUGI, deverão os 

interessados apresentar requerimento conforme artº. 18º. do Regulamento da Tabela de Taxas 

 

 
TAXA A PAGAR COM A ENTRADA DO PEDIDO 
 

 

 

 

____ de _______________ de 20___ 
 

 

      ___________________________________ 



Anexar ao pedido as folhas do formulário assinalando 
� no quadrado a preto  os elementos apresentados  

� O quadrado sombreado destina-se a uso exclusivo dos serviços 

  

A referência  pdf ou dwf/ dwf/x  corresponde ao formato digital do 

ficheiro do elemento a apresentar  

Consultar normas de apresentação no site do Município 

 

 

 

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAS EM LOTEAMENTO 

Portaria nº. 232/2008, de 11 de Março 

 

 pdf REQ. - Requerimento 

 

 
LEG. - Legitimidade: (SÓ OBRIGATÓRIO NO CASO DE TER HAVIDO ALTERAÇÕES APÓS ENTRADA DE 

PROCESSO) 

� �

pdf 

LEG. - �Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial 

referente ao prédio ou prédios abrangidos, com validade inferior a 1 ano 

  LEG. - �Certidão da Conservatória do Registo Comercial, com validade inferior a 1 ano, no caso de pessoa 

colectiva e documento onde conste que o subscritor possui poderes para a representar 

 

 Projectos da engenharia das especialidades que integram a obra, designadamente:  

 
 

COO. - COORDENADOR DOS PROJECTOS  

� �
pdf 

COO.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador dos projectos que ateste a compatibilidade entre 

os mesmos 

� �
pdf 

COO.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da respectiva qualificação e 

quando aplicável seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� � pdf COO.3 - Declaração de conformidade digital (do coordenador no global ou de cada um dos autores) 

� � pdf COO.4 - Tabela discriminativa dos projectos de especialidades apresentados  

 

 PIV. - Projecto de infra-estruturas viárias  

� �
pdf 

PIV.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

PIV.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração do 

projecto e quando aplicável  seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� �
pdf PIV.3 - Memória descritiva e justificativa e cálculos 

� � dwf PIV.4 - Peças desenhadas 

  

 PRA.- Projecto de redes de águas residuais, domésticas e pluviais 

� �
pdf 

PRA.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

PRA.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração 

do projecto e quando aplicável seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� �
pdf PRA.3 - Memória descritiva e justificativa e cálculos 

� � dwf PRA.4 - Peças desenhadas 

� �
pdf PRA.5 - Comprovativo de aprovação por parte de entidade competente, quando aplicável 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAS EM LOTEAMENTO (cont) 

Portaria nº. 232/2008, de 11 de Março 

 

 PRP. - Projecto de redes de abastecimento de águas e incêndio  

� �
pdf 

PRP.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

PRP.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração 

do projecto e quando aplicável  seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� �
pdf PRP.3 - Memória descritiva e justificativa e cálculos 

� � dwf PRP.4 - Peças desenhadas 

� �
pdf PRP.5 - Comprovativo de aprovação por parte de entidade competente, quando aplicável 

 

 PRG.-  Projecto de Instalação de redes de gás   

� �
pdf 

PRG.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

PRG.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração 

do projecto e quando aplicável seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� �
pdf PRG.3 - Memória descritiva e justificativa  

� � dwf PRG.4 - Peças desenhadas 

� �
pdf PRG.5 - Comprovativo de aprovação por parte de entidade competente, quando aplicável 

  

 PIE. - Projecto de infra-estruturas eléctricas  

� �
pdf 

PIE.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

PIE.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração do 

projecto e quando aplicável seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� � pdf PIE.3 - Memória descritiva e justificativa  

� � dwf PIE.4 - Peças desenhadas 

� �
pdf PIE.5 - Comprovativo de aprovação por parte de entidade competente, quando aplicável 

  

 PIT. -  Projecto de instalações telefónicas e TV cabo 

� �
pdf 

PIT.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

PIT.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração do 

projecto e quando aplicável seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� � pdf PIT.3 - Memória descritiva e justificativa  

� � dwf PIT.4 - Peças desenhadas 

� �
pdf PIT.5 - Comprovativo de aprovação por parte de entidade competente, quando aplicável 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAS EM LOTEAMENTO (cont) 

Portaria nº. 232/2008, de 11 de Março 

 

 PPA .- Projecto de arranjos exteriores e/ou arquitectura paisagista 

� �
pdf 

PPA.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

PPA.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração 

do projecto e quando aplicável seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� � pdf PPA.3 - Memória descritiva e justificativa  

� � dwf PPA.4 - Peças desenhadas 

 

 PST. -  Projecto de sinalização e trânsito 

� �
pdf 

PST.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

PST.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração do 

projecto e quando aplicável seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� � pdf PST.3 - Memória descritiva e justificativa  

� � dwf PST.4 - Peças desenhadas 

 

 PCR. - Projecto de contentorização de recolha de resíduos sólidos e urbanos e recolha 
selectiva 

� �
pdf 

PCR.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

PCR.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração do 

projecto e quando aplicável seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� � pdf PCR.3 - Memória descritiva e justificativa  

� � dwf PCR.4 - Peças desenhadas 

 

 PER. - Extracto do mapa de ruído ou relatório sobre a recolha de dados acústicos,  
          Decreto-Lei nº. 9/2007, de 17 de Janeiro 

� �
pdf 

PER.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

PER.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração do 

projecto e quando aplicável seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� � pdf PER.3 - Memória descritiva e justificativa  

� � dwf PER.4 - Peças desenhadas 
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ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADAS EM LOTEAMENTO (cont) 

Portaria nº. 232/2008, de 11 de Março 

 

 OPE. - Projectos não definidos 

� �
pdf 

OPE.1 - Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis 

� �
pdf 

OPE.2 - Declaração emitida por associação pública profissional comprovativa da qualificação para a elaboração 

do projecto e quando aplicável seguro de responsabilidade civil nos termos da Lei nº. 31/2009; 

� � pdf OPE.3 - Memória descritiva e justificativa  

 

� � dwf OPE.4 - Peças desenhadas 

 

� �

pdf 

LOT.1 - - Memória descritiva e justificativa 

�Orçamento da obra, por especialidades e global, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos 

necessários à sua execução, devendo neles ser adoptadas as normas europeias e as portuguesas em vigor ou as 

especificações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

 

� Calendarização da execução da obra que, no caso de pretender a execução faseada, deverá conter os elementos 

constantes do artº. 59º. do RJUE bem como condições técnicas gerais e especiais do caderno de encargos, incluindo 

prazos para o início e para o termo da execução dos trabalhos 

 

 

� � pdf 
INE. - Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à operação 

urbanística a realizar  

 

� �

pdf 

ACE.1 - Acessibilidades - Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis 

bem como soluções de detalhe métrico, técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de 

acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de Agosto. 

� �
dwf ACE.2 - Peças desenhadas relativas ao cumprimento pelas normas técnicas sobre as acessibilidades; 

 

 DIV. – Outros documentos não definidos 

� �
pdf �Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, contendo informação acústica 

adequada relativa à situação actual e à decorrente da execução da operação de loteamento;  

  
 �Contrato de urbanização, caso o requerente entenda proceder, desde logo, à sua apresentação 

� � pdf 

PEE. - Pareceres emitidos por entidades externas  no âmbito da consulta promovida previamente pelos 

interessados, nos termos do artº. 13º. B do Decreto-Lei nº. 555/99, na redacção do Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 

de Março 

� �
 DCG. - Declaração de conformidade digital do projecto de loteamento 

� �
  

� �
  

  
 

Os projectos de obras de urbanização devem ser instruídos com os elementos constantes do Anexo IV do RUEM – 
Regulamento da urbanização e Edificação do Município de Cascais que poderá ser consultado no site http://sig.cm-
cascais.pt/sig/ 
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Observações: 

a) Nos projectos de loteamento e obras de urbanização deverão ser cumpridas as normas urbanísticas 

constantes do RUEM – Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Cascais 

b) Todos os elementos escritos e desenhados devem ser apresentados: 

    �  1 exemplar,  em papel, organizado pela ordem que consta no formulário e com numeração de páginas de 

forma sequencial e devidamente rubricadas em todas as folhas 

 

    � em suporte digital (CD/PEN) com os elementos escritos em pdf e desenhados em dwf, conforme assinalado 

no formulário e cumprindo as instruções disponibilizadas no site do Município; 

 

c) Poderá imprimir GRATUITAMENTE as plantas de localização e extractos do PDM para entrega de pedidos de 

operações urbanísticas através do site: http://sig.cm-cascais.pt/sig/ 

d) No caso de se tratar de processo referente a actividades específicas deverá complementar os pedidos com os 

elementos instrutórios constantes da respectiva legislação aplicável e regulamentação; 

e) Face às características da obra a executar, se o técnico entender ser desnecessária a apresentação de algum 

dos elementos ou projectos referidos na listagem deverá apresentar declaração por escrito justificando de facto 

e de direito o motivo da dispensa. 

 NOTA FINAL 

Dá-se conhecimento que, em cumprimento do artº. 12 do RJUE e  Portaria nº. 216-C/2008 o interessado 

deverá publicitar, sob a forma de aviso, o pedido de licenciamento ou a comunicação prévia de operação 

urbanística, no prazo de 10 dias, a contar da apresentação do requerimento inicial ou comunicação, ficando 

sujeito a contra-ordenação se não foi afixado o mesmo 



(a) Identificação de qual o tipo de operação urbanística, projecto de arquitectura ou de especialidade em questão 
(b) Nome e habilitação profissional do autor do projecto. 
(c) Identificar a associação pública de natureza profissional, anexando o original da declaração emitida pela Associação Profissional nos 

termos do artº. 3º da Portaria nº. 1379/09 
(d)  Indicar a natureza da operação urbanística a realizar. 
(e) Localização da obra (rua,  lote / número de polícia e freguesia). 
(f) Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia 
(g) Indicação do nome e morada do requerente 
(h) Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção, os instrumentos de gestão territorial, o alvará de 

loteamento ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem como justificar fundamentadamente as razões da não observância de normas 
técnicas e regulamentares nos casos previstos no nº. 5 do Artigo 10º do DL nº. 555/99, na redacção do DL 26/2010 

(i) Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou cartão de cidadão  

 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJECTO 

DE (a) _______________________________________ 

 

 

(b) _______________________________________________________________________________, 

portador do � B.I. nº. _______________, emitido em ____/____/_____, pelo Arquivo de Identificação 

de __________________________, ou � Cartão de Cidadão nº. ____________________, válido até 

_______/________/_______ Contribuinte nº. _______________________________, com morada em 

__________________________________________________________________________________, 

Código Postal _______ - _____ - ____________, telefone ________________ fax ________________, 

e-mail: ____________________________________________________________________________ 

inscrito na (c) ______________________________________________________________________ , 

com o nº. ________________ , declara para efeitos do disposto no nº. 1 do artigo 10º  do Decreto-Lei 

nº. 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção na redacção do Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 de Março, 

que o projecto  de ______________________________________________________, de que é autor,  

relativo à obra de (d) ________________________________________________________________, 

localizada em (e) ___________________________________________________________________, 

na freguesia de __________________________, cujo(a) (f) _________________________________  

foi requerido por (g) _________________________________________________________________, 

com morada em _____________________________________________________________________ 

observa as normas técnicas gerais e específicas de construção bem como as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente (h) _____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

� Mais declara que para efeitos do nº. 8 do artº. 13º. do RJUE assume a responsabilidade pela não 

emissão de consulta , certificação , aprovação ou parecer por entidade interna ou externa ao Município. 

Cascais, ____ de ______________ de _______ 

O Técnico, (i) 

 

______________________________________________________________________ 

BI/CC nº. _______________________, válido até _____/______/______ 
                       
Conferi os dados,                                       
O funcionário, __________________                                       



(a) Identificação de qual o tipo de operação urbanística, projecto de arquitectura ou de especialidade em questão 
(b) Nome e habilitação profissional do autor do projecto. 
(c) Identificar a associação pública de natureza profissional, anexando o original da declaração emitida pela 

Associação Profissional nos termos do artº. 3º da Portaria nº. 1379/09 
(d) Indicar a natureza da operação urbanística a realizar. 
(e) Localização da obra (rua,  lote / número de polícia e freguesia). 
(f) Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia 
(g) Indicação do nome e morada do requerente 
(h) Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção, os instrumentos de gestão 

territorial, o alvará de loteamento ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem como justificar 
fundamentadamente as razões da não observância de normas técnicas e regulamentares nos casos previstos no nº. 
5 do Artigo 10º do DL 555/99, na redacção do DL 26/2010 

(i) Assinatura reconhecida ou comprovada por funcionário municipal mediante a exibição do bilhete de identidade ou 
cartão de cidadão 

 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DOS PROJECTOS 

DE ARQUITECTURA E  PROJECTOS DE ENGENHARIA DAS ESPECIALIDADES 

DE 

(a)_________________________________________________________________________ 

 

(b) _______________________________________________________________________________, 

portador do � B.I. nº. _______________, emitido em ____/____/_____, pelo Arquivo de Identificação 

de __________________________, ou � Cartão de Cidadão nº. ____________________, válido até 

_______/________/_______ Contribuinte nº. _______________________________, com morada em 

__________________________________________________________________________________, 

Código Postal _______ - _____ - ____________, telefone ________________ fax ________________, 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

Inscrito na (c) ______________________________________________________________________ , 

com o nº. ________________ , declara para efeitos do disposto no nº. 1 do artigo 10º do Decreto-Lei 

nº. 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 de Março, que o 

projecto de arquitectura e os seguintes projectos de engenharia das especialidades e outros estudos 

(a)_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

de que é coordenador, relativo à obra de (d) _____________________________________________, 

localizada em (e) ___________________________________________________________________, 

na freguesia de __________________________, cujo(a) (f) _________________________________ 

foi requerido/comunicada por (g) _____________________________________________________ 

____________________________________, SÃO COMPATÍVEIS ENTRE SI, observando as normas 

técnicas gerais e específicas de construção bem como as disposições legais e regulamentares aplicáveis, 

designadamente (h) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Cascais, ____ de ______________ de _______ 

O Técnico, (i) 

 

______________________________________________________________________ 

BI / CC nº. ________________________________, válido até _____/______/______, 
                       

Conferi os dados  
O funcionário, __________________                                       



Declaração de conformidade digital 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DIGITAL 

 

 

(
1
) __________________________________________________________________________________________________, 

portador do  B.I./C.C. nº. _______________________, válido até  ____/____/_____, NIF _____________________________, 

com morada em _______________________________________________________________________________________, 

Código Postal _______ - _____ - ________________________, telefone _______________________ fax ________________, 

e-mail: _______________________________________________________________________________________________ 

inscrito na (
2
) __________________________________________________________________ ,com o nº. _______________ 

� na qualidade de autor do projecto de (
3
) ________________________________________________________________ 

�na qualidade de coordenador  dos projectos  

relativo(s) à obra de (
4
) _________________________________________________________________________________, 

localizada em (
5
) _______________________________________________________________________________________, 

na freguesia de __________________________, cujo(a) (
6
) _____________________________________________________  

foi apresentado (a) por (
7
) _______________________________________________________________________________, 

DECLARA que o projecto entregue em formato digital corresponde na íntegra ao projecto entregue em formato papel. 

 

 

 

Cascais, _______/_____________/___________ 

 

O Técnico, 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(
1
) Nome e habilitação profissional do autor do projecto. 

(
2
) Identificar a associação pública profissional,  

(
3
) Identificar o tipo de projecto 

(
4
) Identificar o tipo de obra a executar 

(
5
) Localização da obra (rua, lote / número de polícia e freguesia). 

(
6
) Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia 

(
7
) Indicação do nome do requerente 

 
 



 

Janeiro/2011 

 

NORMAS TÉCNICAS PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE OPERAÇÕES URBANISTICAS 
 EM FORMATO DIGITAL 

 
 
Para cumprimento da legislação em vigor e considerando as funcionalidades e requisitos 

técnicos/informáticos necessários à correcta recepção dos processos em formato digital, destinados à 

realização de operações urbanísticas, formulados através de pedidos de informação prévia, 

licenciamento, comunicação prévia e autorização de utilização, deverão ser observadas as seguintes 

especificações: 

 

1. As peças escritas deverão ser entregues em formato PDF, por ser este o formato que garante 

o arquivo de longa duração de documentos electrónicos.  

2. As peças desenhadas deverão ser entregues em formato DWF / DWFx ( este ultimo quando   

utilizada a assinatura digital ) 

 

Caracterização dos ficheiros contendo os projectos: 

 

• Todos os elementos de um processo / requerimento deverão ser entregues em formato digital e 

autenticados através de uma assinatura digital qualificada utilizando, por exemplo, o certificado 

digital do cartão do cidadão; 

• A cada elemento obrigatório na instrução de um processo/requerimento deverá corresponder 

um ficheiro, com nome/designação que permita identificar inequivocamente o seu conteúdo e 

que contenha entre 8 e 16 caracteres. 

• Os três primeiros caracteres do nome de cada ficheiro deverão corresponder aos dígitos 

identificados junto a cada elemento instrutório da lista disponibilizada com os elementos a 

entregar para cada tipo de procedimento. 

• Caso seja necessária a substituição de elementos no processo, deverá o interessado proceder à 

entrega de um novo ficheiro actualizado, com a totalidade do elemento a substituir, devendo 

manter as propriedades do mesmo no que se refere ao formato e nome/designação, sendo que 

no caso de substituição de peças desenhadas é obrigatório manter a mesma ordem e escala  dos 

desenhos assim como o posicionamento na respectiva folha.   

• Cada documento de um ficheiro não deve ultrapassar 500 KB em média por página e na sua 

totalidade não deve ultrapassar os 30 MB. 

• Os ficheiros deverão ser apresentados em suporte digital CD/DVD/pen drive e  todos os 

elementos a entregar devem estar gravados numa única directoria para simplificar o processo 

de leitura. 

• Todas as folhas contidas num ficheiro DWF / DWFx deverão ser criadas com o formato/escala 

igual ao de impressão. Por exemplo, um desenho que seria impresso em formato A1 deverá 

passar a DWF / DWFx com o mesmo formato/escala.  

• A unidade utilizada deve ser o metro, com precisão de duas casas decimais. O autor deverá 

configurar a impressão para que a componente vectorial do ficheiro tenha uma definição (DPI) 

suficiente para garantir esta precisão (mínimo 150 DPI’s). 

• Todas as folhas criadas a partir de aplicações CAD deverão conter uma identificação lógica dos 

respectivos layers, permitindo o seu controle de visibilidade. 
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• A elaboração e conteúdo dos ficheiros entregues, contendo texto, peças desenhadas ou outros 

elementos gráficos ou fotográficos, é da total responsabilidade do técnico autor do projecto de 

arquitectura/especialidade ou coordenador dos projectos em causa, devendo o responsável 

anexar ao ficheiro a respectiva declaração de conformidade. 

• Encontra-se totalmente vedada aos serviços da Câmara Municipal e execução de qualquer 

alteração aos ficheiros entregues, estando assim garantida a autenticidade dos mesmos. 

• Tendo em consideração que os ficheiros apresentados serão introduzidos, no momento da 

apresentação, nas plataformas informáticas do processo digital, os mesmos apenas poderão ser 

aceites se cumprirem todas as especificações indicadas, sendo recusados caso não seja aceite a 

integração dos mesmos nos programas existentes no Município e consequentemente no portal 

autárquico. 

 

• A apresentação do processo em formato digital deve cumprir as normas em vigor à data da 

entrega do processo, as quais se encontram disponíveis no site Internet do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


