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ENTRADA  DESPACHO 

 
N.º _________________   / SOSB            Proc. Nº _______________________ 
 
Req. Nº _______________________ 
 
Em __________/__________ / __________ 
 
O Funcionário ___________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vimioso 

 
 
 

  
  
Nome: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N.º de Identificação Fiscal: ____________________________________________   C.C./B.I.:  _________________________________________   Data de Validade: _____________________________ 

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Localidade:  ________________________________________________________________________________   Código Postal: __________________________________________________________________________________ 

Freguesia: ___________________________________________________________________________________________________________   Concelho: _________________________________________________________________ 

Telefone/telemóvel: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Na qualidade de:               Proprietário                   Mandatário                       Locatário                 Herdeiro          
 

                                              Outro: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Representado por: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
N.º de Identificação Fiscal: ____________________________________________   C.C./B.I.:  _________________________________________   Data de Validade: _____________________________ 

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Localidade:  ________________________________________________________________________________   Código Postal: __________________________________________________________________________________ 

Freguesia: ___________________________________________________________________________________________________________   Concelho: _________________________________________________________________ 

Telefone/telemóvel: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
  
 

 

 

 

 
  

   

   

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
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Com área de ____________________________m², sito em __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inscrito na matriz predial sob o art.º ______________________ e descrito na Conservatória de Registo Predial de Vimioso sob o n.º 

__________________________________________________________________________________________________. 

Lote n.º ________________________________, respeitante ao Alvará de Loteamento n.º  _____________________________________________________________________________________________  

Código de acesso à Certidão Predial Online: _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vem requerer a V. Ex.ª, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 20.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 na sua atual redação, a aprovação dos projetos de especialidades, referente à Operação 

Urbanística:______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________. 

Processo de Obras n.º ________/___________ 

 

 
          
O pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados, em conformidade com o estabelecido em lei especial, no Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), na Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, e Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e Taxas 
(RMUE). Assinale com uma cruz (X) os documentos que anexa ao seu processo: 
 

 1 – Requerimento 
 Ficheiro Requerimento 
 Em formato PDF/A, assinado digitalmente ou digitalizado após assinatura do requerente. 
 

 Ficheiro Procuração (quando aplicável)  
 Em formato PDF/A. 
  

2 - Projeto de estabilidade, escavação e contenção periférica 

Ficheiro Peças Escritas ESTABILIDADE 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto. 

 
Ficheiros Peças Desenhadas ESTABILIDADE 
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
  

3 - Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica  

Ficheiro Peças Escritas INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto e/ou ficha eletrotécnica; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto 

e/ou ficha eletrotécnica; 

 

    

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO 

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR 
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▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto e/ou ficha eletrotécnica;  
▪ Ficha eletrotécnica; 
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto (quando aplicável). 

 
Ficheiros Peças Desenhadas INSTALAÇÃO ELÉTRICA  
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto (quando aplicável). 
 

Ficheiro Parecer EDP (quando aplicável) 
Em formato PDF/A, contendo: 

▪ Parecer da EDP. 
 

  
Ficheiro Pedido de Dispensa INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

 Em formato PDF/A, assinado digitalmente ou digitalizado após assinatura do requerente, contendo: 
Pedido de dispensa da apresentação do projeto.  

 

4 - Projeto de rede de gás  

Ficheiro Peças Escritas GÁS 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto; 

 
Ficheiros Peças Desenhadas GÁS  
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
  

Ficheiro Certificado GÁS  
Em formato PDF/A, assinado pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Certificado do projeto.  
 

Ficheiro Pedido de Dispensa GÁS  
Em formato PDF/A, assinado digitalmente ou digitalizado após assinatura do requerente, contendo: 

▪ Pedido de dispensa da apresentação do projeto.  
 

5 - Projeto de Abastecimento de Água 

Ficheiro Peças Escritas ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto; 

 
Ficheiros Peças Desenhadas ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
 
Ficheiro Pedido de Dispensa ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
Em formato PDF/A, assinado digitalmente ou digitalizado após assinatura do requerente, contendo: 

▪ Pedido de dispensa da apresentação do projeto.  
 

6 - Projeto de Águas Residuais 

Ficheiro Peças Escritas ÁGUAS RESIDUAIS 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto; 
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▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto; 

 
Ficheiros Peças Desenhadas ÁGUAS RESIDUAIS 
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
 
Ficheiro Pedido de Dispensa ÁGUAS RESIDUAIS 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente ou digitalizado após assinatura do requerente, contendo: 

▪ Pedido de dispensa da apresentação do projeto.  
 

7 - Projeto de Águas Pluviais 

Ficheiro Peças Escritas ÁGUAS PLUVIAIS 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto; 

 
Ficheiros Peças Desenhadas ÁGUAS PLUVIAIS 
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
 

8 - Projeto de Arranjos Exteriores (quando exista logradouro privativo não pavimentado) 

Ficheiro Peças Escritas ARRANJOS EXTERIORES 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto; 

 
Ficheiros Peças Desenhadas ARRANJOS EXTERIORES 
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
 

9 - Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações  

Ficheiro Peças Escritas ITED 

Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 
▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto; 

 
Ficheiros Peças Desenhadas ITED 
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
 
Ficheiro Pedido de Dispensa ITED 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente ou digitalizado após assinatura do requerente, contendo: 

▪ Pedido de dispensa da apresentação do projeto.  
 

10 - Projeto de Comportamento Térmico 

Ficheiro Peças Escritas TÉRMICO 

Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 
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▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto; 

 
Ficheiros Peças Desenhadas TÉRMICO  
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
 
Ficheiro Pré-Certificado Energético 
Em formato PDF/A, contendo: 

▪ Pré-certificado energético . 
 

Ficheiro Pedido de Dispensa TÉRMICO 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente ou digitalizado após assinatura do requerente, contendo: 

▪ Pedido de dispensa da apresentação do projeto.  
 

 11 - Projeto de Instalações Eletromecânicas 

Ficheiro Peças Escritas ELETROMECÂNICO 

Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 
▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto; 

 
Ficheiros Peças Desenhadas ELETROMECÂNICO 
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
 
Ficheiro Pedido de Dispensa ELETROMECÂNICO 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente ou digitalizado após assinatura do requerente, contendo: 

▪ Pedido de dispensa da apresentação do projeto.  
 
 12 - Projeto de Segurança Contra Incêndios 

Ficheiro Peças Escritas SCIE 

Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 
▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto e/ou da Ficha de Segurança de Contra incêndios; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto (quando aplicável); 
▪ Ficha de Segurança de Contra incêndios (quando aplicável) 

 
Ficheiros Peças Desenhadas SCIE 
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
 

Ficheiro Parecer ANPC (quando aplicável) 
Em formato PDF/A, contendo: 

▪ Parecer da Autoridade de Proteção Civil. 
 
Ficheiro Pedido de Dispensa SCIE 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente ou digitalizado após assinatura do requerente, contendo: 

▪ Pedido de dispensa da apresentação do projeto.  
 
 13 - Projeto de condicionamento acústico 

Ficheiro Peças Escritas ACÚSTICO 

Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 
▪ Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto; 
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Autorizo a utilização dos contactos telefónicos e email acima referenciados para o envio de informações e 
notificações relativos a este processo.  

 
Declaro, ainda, prestar o consentimento expresso para efeitos de tratamento dos meus dados pessoais, os quais 
serão utilizados apenas para este preciso âmbito, nos termos do Regulamento Geral da Proteção de Dados 
Pessoais. 
 

 
 
 
 
 
 

▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional do técnico autor do projeto; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil do técnico autor do projeto;  
▪ Memória descritiva e Justificativa do projeto; 

 
Ficheiros Peças Desenhadas ACÚSTICO 
Em formato PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Peças desenhadas do projeto. 
 
Ficheiro Pedido de Dispensa ACÚSTICO  
Em formato PDF/A, assinado digitalmente ou digitalizado após assinatura do requerente, contendo: 

▪ Pedido de dispensa da apresentação do projeto.  
 
 

14 - Outros Elementos: 
 
Ficheiro Outros Elementos 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
   

15 - Suporte Digital, com a numeração e designação supramencionada, instruído de acordo com as “Normas Técnicas para 
Apresentação de Pedidos de Operações Urbanísticas em Formato Digital” definidas no anexo IV do RMUE. 
 

 
  

Nota: No caso de eventuais pedidos de dispensa da apresentação de projetos de especialidades, estes devem ser solicitados pelo interessado 
e acompanhados de memória justificativa desse facto, bem como termo de responsabilidade do técnico respetivo, nos termos do ponto 7, do 
artigo 12º, do RMUE.  

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 Pede deferimento, 

 Vimioso, ______ / ____ / ______  
 
 
 O Requerente:  ________________________________________________ 
 
 
 

Data de encerramento do processo: ______ / ____ / ______   O Funcionário:  ________________________________ 
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