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URBANISMO 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO  

 ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
Não 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 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 

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_DECL_COORD_IP_V01 PDF/A Declaração do coordenador dos projetos de que a operação 
respeita os limites constantes da informação prévia favorável, 
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE 

Quando existente 

 ARQ_DECL_TEC_IP_V01 PDF/A Declaração dos autores dos projetos de que a operação 
respeita os limites constantes da informação prévia favorável, 

nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do RJUE 

Quando existente 

 ARQ_TF_ALCADOS_V01 DWFX Telas finais - Projeto de Arquitetura - Alçados Caso a utilização pretendida implique 

a realização de obras que, embora 
isentas de controlo prévio, 
introduzam alterações no pé-direito 

do edifício ou fração 

 ARQ_TF_CORTES_V01 DWFX Telas finais - Projeto de Arquitetura - Cortes Caso a utilização pretendida implique 

a realização de obras que, embora 
isentas de controlo prévio, 

introduzam alterações no pé-direito 
do edifício ou fração 

 ARQ_TF_PLANTAS_V01 DWFX Telas finais - Projeto de Arquitetura - Plantas de piso Caso a utilização pretendida implique 

a realização de obras que, embora 
isentas de controlo prévio, 

introduzam alterações na 
compartimentação ou disposição 
interior do edifício ou fração 

 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 a utilização pretendida implique 
a realização de obras que, embora 

isentas de controlo prévio, 
introduzam alterações na 
compartimentação ou disposição 

interior do edifício ou fração 

 ARQ_TERMO_UTILIZ_V01 PDF/A Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente 

habilitada a ser autor de projeto, relativo à conformidade da 
utilização prevista com as normas legais e regulamentares, 

bem como à idoneidade do edifício para o fim pretendido 

Apresentação obrigatória 

 ARQ_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 

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_FICHA_RESUMO_V01 PDF/A Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção Apresentação obrigatória 
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X* Nome Ficheiro Formato Descrição do elemento/documento Condição de apresentação 

 ESP_TF_AG_ESG_V01 DWFX Telas finais - Projeto de redes prediais de água e esgotos Caso a utilização pretendida implique 
a realização de obras que, embora 

isentas de controlo prévio, 
introduzam alterações nas redes 

prediais 

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

Caso a utilização pretendida implique 
a realização de obras que, embora 

isentas de controlo prévio, 
introduzam alterações nas redes 

prediais 

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

águas e esgotos 

Caso a utilização pretendida implique 

a realização de obras que, embora 
isentas de controlo prévio, 
introduzam alterações nas redes 

prediais 
 

 

 

 

X*- assinalar os documentos apresentados 

 

 

 

 


