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URBANISMO 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
Precedida de obras sujeitas a controlo prévio 

Anexo  

 
   

Ficha de Elementos Instrutórios 
 

 

X* Nome Ficheiro Formato Descrição do elemento/documento Condição de apresentação 

 REQ_CRP_V01 PDF/A Certidão do Registo Predial Apresentação obrigatória 

 REQ_CAD_RUST_V01 PDF/A Caderneta predial urbana e/ou rústica Apresentação obrigatória 

 REQ_CRP_NEG_V01 PDF/A Certidão negativa do registo predial Prédio omisso no registo predial 

 REQ_LEGITIM_V01 PDF/A Documento comprovativo da qualidade de titular de qualquer 
direito que confira a faculdade de realização do pedido 

Caso tal comprovação não resulte 
diretamente da leitura da certidão 

predial 

 REQ_INE_V01 PDF/A Ficha do INE com os elementos estatísticos devidamente 
preenchida 

Apresentação obrigatória 

 REQ_DECL_CONF_DIG_V01 PDF/A Declaração de conformidade digital dos projetos Apresentação obrigatória 

 ARQ_TF_ALCADOS_V01 DWFX Telas finais - Projeto de Arquitetura - Alçados Caso existam alterações no 

decurso da obra nos termos do 
artigo 83.º n.º 2 do RJUE 

 ARQ_TF_CORTES_V01 DWFX Telas finais - Projeto de Arquitetura - Cortes Caso existam alterações no 

decurso da obra nos termos do 
artigo 83.º n.º 2 do RJUE 

 ARQ_TF_PLANTAS_V01 DWFX Telas finais - Projeto de Arquitetura - Plantas de piso Caso existam alterações no 
decurso da obra nos termos do 

artigo 83.º n.º 2 do RJUE 

 ARQ_TERMO_TF_ARQ_V01 PDF/A Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente 
habilitada a ser autor de projeto, nos termos de regime 

jurídico que define a qualificação profissional exigível aos 
técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ARQ_TERMO_DIR_OB_63_V01 PDF/A Termo de responsabilidade do diretor da obra, nos termos do 
n.º 1 do artigo 63.º do RJUE e, ainda, nos termos e para os 

efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1.2 e 2.2 do anexo 
à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro;  

Em alternativa ao Termo de 
responsabilidade subscrito pelo 

diretor de fiscalização da obra 

 ARQ_TERMO_FISC_63_V01 PDF/A Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização da obra, 

nos termos do n.º 1 do artigo 63.º do RJUE e, ainda, nos 
termos e para os efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 

1.2 e 2.2 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de 
dezembro;  

Em alternativa ao Termo de 

responsabilidade do diretor da 
obra 

 ARQ_TERMO_64RJUE_V01 PDF/A Termo de responsabilidade subscrito por  técnico legalmente 
habilitado a ser autor de projeto, nos termos e para os efeitos 
previstos no n.º 3 do artigo 64.º do RJUE 

Caso exerça a faculdade prevista 
no n.º 3 do artigo 64.º do RJUE 

 ARQ_SEG_CIVIL_TEC_V01  
e/ou  

ESP_SEG_CIVIL_TEC_V01 

PDF/A Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade 
civil dos técnicos 

Apresentação obrigatória 

 ARQ_DECL_PROF_TEC_V01  
e/ ou 

ESP_DECL_PROF_TEC_V01  

PDF/A Declaração ou outra prova de reconhecimento da capacidade 
profissional do(s) Técnico(s), emitida pela respetiva ordem ou 

associação profissional, nos termos  da alíneas c) do n.º 1.2 e 
2.2 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro 

Caso não seja possível comprovar 
a qualificação do Técnico através 

do Sistema de Certificação de 
Atributos Profissionais 

 ESP_CERT_SCE_V01 PDF/A Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios 

Caso não exerça a faculdade 

prevista no n.º 3 do artigo 64.º do 
RJUE 

 ESP_DECL_CERT_EXT_V01 PDF/A Declaração subscrita pelo autor do projeto e pelo diretor de 

obra ou diretor de fiscalização de obra de que as certificações, 
aprovações e pareceres externos foram obtidos 

Caso exerça a faculdade prevista 

no n.º 3 do artigo 64.º do RJUE 

 ESP_FICHA_RESUMO_V01 PDF/A Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção Para Edifícios Habitacionais 
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X* Nome Ficheiro Formato Descrição do elemento/documento 

 

Condição de apresentação 

 ESP_TF_PLUV_V01 DWFX Telas finais - Projeto de águas pluviais Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TF_PLUV_V01 DWFX Telas finais - Projeto de águas pluviais Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TF_ELE_V01 DWFX Telas finais - Projeto de alimentação e distribuição de energia 
elétrica 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TF_ELE_V01 DWFX Telas finais - Projeto de alimentação e distribuição de energia 

elétrica 

Caso existam alterações no 

decurso da obra 

 ESP_TF_ARR_EXT_V01 DWFX Telas finais - Projeto de arranjos exteriores Caso existam alterações no 

decurso da obra 

 ESP_TF_ARR_EXT_V01 DWFX Telas finais - Projeto de arranjos exteriores Caso existam alterações no 

decurso da obra 

 ESP_TF_EST_V01 DWFX Telas finais - Projeto de estabilidade Caso existam alterações no 

decurso da obra 

 ESP_TF_EST_V01 DWFX Telas finais - Projeto de estabilidade Caso existam alterações no 

decurso da obra 

 ESP_TF_TELE_V01 DWFX Telas finais - Projeto de infraestruturas de telecomunicações Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TF_TELE_V01 DWFX Telas finais - Projeto de infraestruturas de telecomunicações Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TF_ELEMEC_V01 DWFX Telas finais - Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo 
as de transporte de pessoas e ou mercadorias 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TF_ELEMEC_V01 DWFX Telas finais - Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo 
as de transporte de pessoas e ou mercadorias 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TF_AG_ESG_V01 DWFX Telas finais - Projeto de redes prediais de água e esgotos Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TF_AG_ESG_V01 DWFX Telas finais - Projeto de redes prediais de água e esgotos Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TF_INCEND_V01 DWFX Telas finais - Projeto de segurança contra incêndios em 
edifícios 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TF_INCEND_V01 DWFX Telas finais - Projeto de segurança contra incêndios em 
edifícios 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TERMO_ACUS_V01 PDF/A Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente 
habilitada a ser autor de projeto, relativo à conformidade da 
obra com o projeto acústico 

Apresentação obrigatória 

 ESP_TERMO_TF_EST_V01 PDF/A Termo de responsabilidade do técnico autor - Telas finais de 
estabilidade 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TERMO_TF_ELE_V01 PDF/A Termo de responsabilidade do técnico autor - Telas finais de 
eletricidade 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TERMO_TF_AG_ESG_V01 PDF/A Termo de responsabilidade do técnico autor - Telas finais de 
águas e esgotos 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TERMO_TF_PLUV_V01 PDF/A Termo de responsabilidade do técnico autor - Telas finais de 
águas pluviais 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TERMO_TF_ARR_EXT_V01 PDF/A Termo de responsabilidade do técnico autor - Telas finais de 
arranjos exteriores 

Caso existam alterações no 
decurso da obra 

 ESP_TERMO_TF_TELE_V01 PDF/A Termo de responsabilidade do técnico autor - Telas finais de 

telecomunicações 

Caso existam alterações no 

decurso da obra 

 ESP_TERMO_TF_ELEMEC_V01 PDF/A Termo de responsabilidade do técnico autor - Telas finais 

instalações eletromecânicas 

Caso existam alterações no 

decurso da obra 

 ESP_TERMO_TF_INCEND_V01 PDF/A Termo de responsabilidade do técnico autor - Telas finais de 

segurança contra incêndios 

Caso existam alterações no 

decurso da obra 
 

 

 

X*- assinalar os documentos apresentados 

 

 

 

 

 

 


