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PROPOSTA DE NORMAS DE INSTRUÇÃO DE UM PROCESSO DE OPERAÇÃO 

URBANÍSTICA EM FORMATO DIGITAL 

 

De acordo com o Artigo 8.º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

estabelece-se um conjunto de normas para a apresentação dos elementos instrutórios das 

operações urbanísticas em formato digital, que carecem de assinatura eletrónica qualificada. 

 

1. Exemplares a entregar 

É obrigatório a entrega de um exemplar original assinado em suporte de papel e de um 

exemplar em formato digital assinado eletronicamente, independentemente do meio de 

submissão de procedimento, presencial ou via serviços online. Neste último, o exemplar 

em papel poderá ser entregue diretamente no Balcão ou via correio registado. 

Para efeitos de contagem de prazos, o processo só dá entrada efetiva na CMB, após 

receção do exemplar em papel. 

 

2. Formato dos ficheiros a apresentar 

Os projetos a remeter para consulta deverão ser apresentados em ficheiros informáticos nos 

seguintes formatos: 

 Formato DWFx – para peças desenhadas do(s) projeto(s) de arquitetura, que suporta a 

assinatura digital; 

 Formato PDF/A – para peças escritas por ser este o formato que garante o arquivo de 

longa duração de documentos eletrónicos; 

 Formato vetorial (DWG, DXF, SHP, este último comprimido em formato ZIP) – para a 

planta de implantação, georreferenciada no sistema indicado no ponto 5, em que se 

identifique a(s) parcela(s) da(s) pretensão(ões) num layer autónomo. 

 

3. Assinatura Digital Qualificada 

3.1. Todos os elementos de um processo/requerimento deverão ser entregues em formato 

digital, através de documentos eletrónicos autenticados pela aposição de assinatura 

digital qualificada, nos termos do Decreto-Lei nº290-D/99, de 2 de Agosto; 

3.2. Os elementos aos quais, não seja possível desde já, aplicar o previsto no ponto anterior, 

como por exemplo: certidão do registo predial, ata de condomínio, etc., deverão ser 

digitalizados e entregues em formato PDF; 

3.3. Para a aposição da assinatura digital qualificada poderá ser utilizado o Cartão de Cidadão, 

nos termos da Lei nº7/2007, de 5 de Fevereiro. 

 

4. Organização e formato dos ficheiros na submissão na plataforma ou em suporte digital 

Os ficheiros podem ser submetidos diretamente na plataforma de Serviços Online disponível 

no Portal do Município.  
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Em caso de entrega presencial no Balcão, deverão ser apresentados em suporte digital 

(CD/DVD) e todos os elementos devem estar gravados numa única diretoria para simplificar o 

processo de leitura, ordenados hierarquicamente pela ordem de submissão, respeitando o 

índice e as designações recomendadas na tabela em anexo. 

4.1. A cada elemento obrigatório na instrução de um processo deverá corresponder um 

documento eletrónico / ficheiro. 

4.2. O nome do ficheiro deverá respeitar a tabela em anexo, que contém listagem de ficheiros 

de acordo com os elementos instrutórios por procedimento, com a codificação das 

respetivas designações. O nome do ficheiro deverá igualmente referir o número da 

versão. 

4.3. Os documentos eletrónicos deverão ser apresentados em suporte digital CD/DVD e todos 

os elementos de uma mesma entrega devem estar gravados numa ou em várias 

diretorias, conforme a tabela em anexo.  

4.4. Deverá ser fornecido um documento eletrónico, em formato PDF/A com o índice de todas 

as peças do projeto (escritas e desenhadas) e outros elementos instrutórios.  

Os elementos instrutórios que não fazem parte das peças escritas e desenhadas, como a 

ata do condomínio, a certidão do registo predial, entre outros, devem estar integrados 

numa diretoria denominada de elementos instrutórios. 

 

5. Características dos ficheiros 

5.1. A primeira página de qualquer ficheiro DWFx ou PDF/A deve ser uma folha de índice 

identificando o projeto, e com o índice de todas as páginas/documentos que compõem o 

ficheiro. 

Elementos de identificação do Projeto: 

Identificação da Pretensão: (Tipo de Obra, de acordo com: o Art.º 4º do RJUE, nos casos de 

Licença, Comunicação Prévia e Autorização de Utilização; e o Art.º 14º, para a Informação 

Prévia) 

Requerente: (Nome do Requerente) 

Morada: (Morada completa do Requerente) 

Local da Obra: (Morada completa da localização da obra) 

Freguesia: (Freguesia do Local da Obra) 

Caracterização do Procedimento: (Identificação da operação urbanística pretendida, de acordo 

com: o Art.º 4º do RJUE, nos casos de Licença, Comunicação Prévia e Autorização de Utilização; 

e o Art.º 14º, para a Informação Prévia) 

5.2. Quando um ficheiro DWFx se refere a um Projeto, e salvo na situação prevista no ponto 

seguinte, deve conter todas as folhas relativas a esse Projeto. Só pode ser aceite um único 

ficheiro, que terá sempre que conter a totalidade do Projeto, sendo identificado o mais 

recente pela versão no nome do mesmo. 

5.3. A substituição de elementos por parte do autor deverá consistir na entrega de um novo 

ficheiro referente ao elemento a substituir, com a totalidade de folhas desse elemento. 

Todas as peças alteradas devem ser identificadas no documento de índice, também a 

substituir. 
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5.4. O nome do ficheiro deverá respeitar a tabela em anexo (Designação de Ficheiros de 

acordo com os elementos instrutórios por Procedimento) com a codificação das 

respetivas designações. 

5.5. A cada elemento obrigatório na instrução de um processo deverá corresponder um 

documento eletrónico. 

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

deve ter no máximo 50MB. 

5.7. A responsabilidade pela preparação do ficheiro é inteiramente do autor. 

5.8. A Câmara Municipal, nunca poderá fazer alteração a este ficheiro para que em qualquer 

momento se possa certificar a autenticidade do ficheiro. A informação contida nos 

ficheiros DWFx ou PDF/A será validada por assinatura digital. Após a receção da 

informação em formato digital, a mesma será de imediato inserida no sistema 

informático e associadas as peças desenhadas e escritas ao registo do processo e 

requerimento interno. 

5.9. Todas as folhas contidas no ficheiro DWFx deverão ser criadas com o formato/dimensão 

igual ao de impressão. O documento deve estar configurado num formato de folha 

normalizado, permitindo a impressão à escala do desenho nele representado. Por 

exemplo, um desenho que seria impresso em A1 deverá passar a DWFx com o mesmo 

formato. 

5.10. A unidade deverá sempre o metro. 

5.11. Os desenhos deverão ser apresentados com a relação" uma unidade/ um metro". 

5.12. O mínimo exigível em termos de unidades medíveis num desenho em DWFx é o 

milímetro. Deverá o autor configurar a impressão para que a componente vetorial do 

ficheiro tenha DPI suficiente para garantir esta precisão. [no mínimo de 180 DPI.] 

5.13. Todas as folhas criadas a partir de aplicações CAD deverão permitir a identificação e 

controle da visibilidade e dos layers. 

5.14. A última folha deverá conter a listagem de todos os nomes de layers e respetivas 

descrições. 

5.15. Os layers, independentemente dos nomes, terão que permitir separar os seguintes 

elementos do desenho: paredes, portas e janelas, tramas, elementos decorativos ou 

mobiliário, arranjos exteriores, legenda e esquadria, cotas, texto relativo a áreas, texto 

relativo à identificação dos espaços, quadros e mapas, imagens (como ortofotos). 

Qualquer uma destas categorias tem que estar contida num layer isolado. 

 

6. As plantas de implantação, em formato vetorial, terão de respeitar os seguintes itens:  

6.1. O ficheiro digital vetorial será entregue em qualquer um dos formatos DWG, DXF ou 

SHP, este último comprimido em formato ZIP.  

6.2. O ficheiro em formato vetorial com a planta de implantação é entregue com o pedido 

inicial e, posteriormente, com a entrega dos Elementos finais do projeto, quando for 

o caso, ou com o requerimento de autorização de utilização. 

6.3. Todas as peças desenhadas terão de estar obrigatoriamente georreferenciadas, em 

planimetria e altimetria, ao Sistema Hayford-Gauss Datum 73 ou preferencialmente 

no Sistema PT-TM06/ETRS89 (sistema de referência oficial), de acordo com os 



4/4 
Versão final | 03 de Junho de 2013 

parâmetros indicados pela Direção-Geral do Território (DGT - ex Instituto Geográfico 

Português).  

6.4. Sempre que possível, os dados vetoriais deverão estar ligados à rede geodésica 

nacional.  

O Município disponibiliza, através do seu portal, Rede de Apoio Topográfico local, no 

sistema de referência PT-TM06/ETRS89 (acessível no seguinte endereço: 

http://sig.cm-beja.pt/msw/mapviewers/adf/Viewer.aspx?id=17) 

6.5. A delimitação da área da pretensão, deverá conter um polígono fechado, 

correspondente ao limite do lote ou parcela, e ainda um polígono fechado relativo à 

edificação, quando não diga respeito à mesma área, em layers próprios. 

6.6. O desenho vetorial deverá vir estruturado, de tal forma que, as suas cores e níveis de 

informação permitam uma simples leitura e interpretação do desenho para a escala 

1:1000 ou superior.  

6.7. Não se pretende qualquer tipo de padronização ou trama, os elementos deverão 

estar separados pelos respetivos layers, respeitando sempre o tipo de elementos 

(ponto, linha, área) e cor. 

6.8. Todos os elementos devem ser desenhados completamente fechados no caso de 

áreas. No caso de haver sobreposição de geometrias, as linhas de cada elemento 

devem sobrepor-se. 

 

7. Os ficheiros apenas poderão ser aceites se cumprirem com todas as especificações aqui 

apresentadas. Ficheiros que não cumpram deverão ser recusados e substituídos. 

 

8. A CMB pode ainda disponibilizar ficheiro cartográfico de apoio, mediante solicitação por 

requerimento próprio, com indicação da localização pretendida, ao abrigo de 

Regulamentos Municipais em vigor, assim como Tabela de Preços e Tarifas. 

 

9. Anexos 

 Tabela de Designação de Ficheiros de acordo com os elementos instrutórios por 

Procedimento 

 Fundamentos técnicos e documentação de apoio sobre os formatos adotados 
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