
Procedimento Operação / Obra Legislação O* Elementos Instrutórios Descrição Portaria n.º232/2008, de 11.03 Nome Ficheiro Formato
Assinatura 

Digital

Autorização 

Utilização

Autorização 

Utilização

Ponto 1 Art.º15 Portaria 

232/2008, 11.03
X Comprovativo Legitimidade

a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer 

direito que confira a faculdade de realização da operação
AU_CL PDF/A

X Certidão Conservatória
b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos

AU_CC PDF/A

Termo Responsabilidade

c) Termo de responsabilidade subscrito pelo director de fiscalização 

de obra, quando aplicável, e termo de responsabilidade subscrito 

conforme o disposto no n.º 2 do artigo 63.º do Decreto -Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, 

de 4 de Março

AU_TR PDF/A X

d) Planta e corte do edifício ou da fracção com identificação do 

respectivo prédio
e) Telas finais, quando aplicável

Alvará Autorização Utilização
f) Cópia do alvará de licença ou autorização de utilização anterior, 

quando exista
AU_AAU PDF/A

Antecedentes
g) Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a 

aprovação de um pedido de informação prévia, quando esta existir e 

estiver em vigor

AU_ANT PDF/A

Livro Obra h) Livro de obra, quando tenham sido realizadas obras AU_LO PDF/A

Ficha Estatística (Q4)
i) Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com 

os dados referentes à operação urbanística a realizar
AU_Q4 PDF/A

Relatório Acústico j) Avaliação acústica AU_ACU PDF/A X

Indice de Elementos Instrutórios AU_Indice PDF/A X

Alteração Utilização
Ponto 1 Art.º15 Portaria 

232/2008, 11.03
X Comprovativo Legitimidade

a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer 

direito que confira a faculdade de realização da operação
AU_AL_CL PDF/A

X Certidão Conservatória
b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios 

abrangidos

AU_AL_CC PDF/A

Termo Responsabilidade

c) Termo de responsabilidade subscrito pelo director de fiscalização 

de obra, quando aplicável, e termo de responsabilidade subscrito 

conforme o disposto no n.º 2 do artigo 63.º do Decreto -Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, 

de 4 de Março

AU_AL_TR PDF/A X

d) Planta e corte do edifício ou da fracção com identificação do 

respectivo prédio
e) Telas finais, quando aplicável

Peças Desenhadas AU_AL_PD DWFx X

ANEXO I - Tabela de Designação de Ficheiros de acordo com os elementos instrutórios por Procedimento

PROPOSTA DE NORMAS PARA A INTRODUÇÃO DE UM PROCESSO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA EM FORMATO DIGITAL

Peças Desenhadas AU_PD DWFx X
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Alvará Autorização Utilização
f) Cópia do alvará de licença ou autorização de utilização anterior, 

quando exista
AU_AL_AAU PDF/A

Antecedentes
g) Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a 

aprovação de um pedido de informação prévia, quando esta existir e 

estiver em vigor

AU_AL_ANT PDF/A

Livro Obra h) Livro de obra, quando tenham sido realizadas obras AU_AL_LO PDF/A

Ficha Estatística (Q4)
i) Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com 

os dados referentes à operação urbanística a realizar
AU_AL_Q4 PDF/A

Relatório Acústico j) Avaliação acústica AU_AL_ACU PDF/A X

Ponto 2 Art.º15 Portaria 

232/2008, 11.03
Extrato Planta Condicionantes

a) Planta à escala de 1:2500, ou superior, e, quando existam planos 

municipais de ordenamento do território, extractos das plantas de 

ordenamento, de zonamento e de implantação e das respectivas 

plantas de condicionantes, com a indicação precisa do local objecto 

da pretensão

AU_AL_PI
Fornecido pela 

CMB

Planta Enquadramento

b) Planta de localização e enquadramento à escala da planta de 

ordenamento do plano director municipal ou à escala de 1:25 000, 

quando este não existir, assinalando devidamente os limites da área 

objecto da operação

AU_AL_PE
Fornecido pela 

CMB

RMUE Planta de Implantação AU_AL_PI
DWG/DXF/ZIP 

(SHP)

Indice de Elementos Instrutórios AU_Indice PDF/A X

Notas: O* Obrigatórios

À exceção dos elementos fornecidos pela CMB e os referidos pelo ponto 3.3. da Norma, não assinalados na coluna Assinatura Digital, 

todos os elementos devem ser digitalmente assinados.

Extratos de planta de instrumento de gestão territorial (PDM, PU, PP, Loteamentos) serão fornecidos pela CMB, a solicitar no Balcão ou 

por Email.

Plantas de Localização fornecidos pela CMB. Em contexto de submissão de processos via serviços online são disponibilizadas 

gatuitamente através de aplicação própria.
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