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Vistoria de autorização de utilização 

Elementos obrigatórios: 

• Documento de identificação do proprietário, usufrutuário, superficiário; 

• Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitidas pela Conservatória do Registo 

Predial referente ao prédio ou prédios abrangidos; 

• Livro de obra com o termo de encerramento; 

• Termo de responsabilidade do autor do projeto de S.C.I; 

• Certificado de Inspeção de Gás; 

• Certificado de Inspeção da Instalação Elétrica; 

• Certificado das infraestruturas de telecomunicações; 

• Certificado Energético e da Qualidade do Ar interior (CE); 

• Certificado da Avaliação Acústica;  

• Declaração de associação pública profissional dos responsáveis a especificar a capacidade do 

técnico nos termos da Lei nº 31/09 de 3 julho com a redação da Lei 40/2015 de 1 de junho; 

• Documento comprovativo da contratação do seguro de responsabilidade civil nos termos da 

Lei nº 31/09 de 3 julho com a redação da Lei 40/2015 de 1 de junho; 

• Documento comprovativo do pagamento da respetiva taxa de ligação, se o prédio tiver 

abastecimento de águas e esgotos da rede pública, ou, na sua ausência, o licenciamento da 

fossa e do furo na ARH; 

• Telas finais (caso aplicável). 

Nota 

        A dispensa de documentos de instrução, acima listados, deverá ser requerida, devendo ser 

devidamente justificada e fundamentada.  

       Quando, no procedimento de apresentação dos projetos de especialidades, houver a dispensa de 

algum dos projetos, está dispensada automaticamente a apresentação do respetivo certificado. 

 

Elementos de Instrução: 
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Elementos de Instrução digitais: 

Especificações e características dos elementos instrutórios dos processos/requerimentos a 

entregar em formato digital nos termos do anexo 9 do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação (RMUE). 

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

autenticados através da assinatura digital qualificada, nomeadamente do cartão de cidadão. 

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

ficheiro. 

    A substituição de elementos deverá consistir na entrega de um novo ficheiro referente ao elemento 

a substituir, contendo a totalidade de folhas desse elemento. 

    Cada folha de um ficheiro não deve ocupar mais do que 500KB em média e o ficheiro não deve ser 

ter uma dimensão superior a 30MB. 

    Os ficheiros deverão ser apresentados em suporte digital CD/DVD ou PenDrive e todos os elementos 

de uma mesma entrega devem estar gravados numa única diretoria para simplificar o processo de 

leitura. 

    As peças escritas deverão ser entregues em formato PDF/A, por se este o formato que garante o 

arquivo de longa duração de documentos eletrónicos. 

   As peças desenhadas deverão ser entregues em formato DWFx, que suporta a assinatura digital. 

   A primeira folha de qualquer ficheiro DWFx deverá ser uma folha de índice, identificando todas as 

páginas que compõem o ficheiro. Este índice pode ser criado em qualquer programa de texto e 

“impresso” para DWF usando o driver gratuito DWF Writer. 

   A última folha dos ficheiros DWFx, deverá conter uma lista de standards, nomeadamente a listagem 

de todos os nomes de layers com as respetivas descrições. 

   Quando um ficheiro DWFx se refere a uma especialidade, deverá conter todas as folhas relativas às 

peças desenhadas dessa especialidade. 

   Todas as folhas contidas num ficheiro DWFx deverão ser criadas com o formato/escala igual ao de 

impressão. Por exemplo, um desenho que seria impresso em A1 deverá passar a 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 vetorial do ficheiro tenha uma 

definição (DPI) suficiente para garantir esta precisão.  

  Todas as folhas criadas a partir de aplicações CAD deverão permitir a identificação e controle da 

visibilidade dos layers. 

  O nome dos ficheiros não é pré-determinado, mas deverá permitir identificar inequivocamente o seu 

conteúdo. 

  A preparação dos ficheiros é da total responsabilidade de quem os cria e possui os originais digitais, 

sejam textos ou desenhos. A Câmara Municipal nunca fará qualquer alteração a esses ficheiros. 

 

Nota importante: Os ficheiros apenas podem ser aceites se cumprirem todas as especificações 

indicadas, devendo ser recuados e substituídos caso não estejam conforme com o presente 

Regulamento Municipal. 

 


