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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 4.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 na sua atual redação, a comunicação prévia para: 

 

a) As obras de reconstrução das quais não resulte um aumento da altura da fachada ou do número de pisos; 

c) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área abrangida por operação de loteamento ou plano de 

pormenor; 

d) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em zona urbana consolidada que respeitem os planos 

municipais ou intermunicipais e das quais não resulte edificação com cércea superior à altura mais frequente das 

fachadas da frente edificada do lado do arruamento onde se integra a nova edificação, no troço de rua 

compreendido entre as duas transversais mais próximas, para um e para outro lado; 

e) A edificação de piscinas associadas a edificação principal; 

f) As operações urbanísticas precedidas de informação prévia favorável, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 14.º. 

 

Referente à Operação Urbanística: ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________. 

 
          
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 - Legitimidade 

Ficheiro Certidão da Conservatória do Registo Predial 
 Em formato PDF/A. 
 
 

 

    

 
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO 

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO 

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR 
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3 – Ficheiro PIP 
Em formato PDF/A. 
Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação prévia, quando esta exista e esteja 
em vigor, ou indicação do respetivo procedimento administrativo, acompanhado de declaração dos autores e coordenador dos 
projetos de que aquela respeita os limites constantes da informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º 
do RJUE; 
 
4 – Ficheiro Pareceres 
Em formato PDF/A. 
Pareceres, autorizações ou aprovações das entidades externas cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei, exceto se estas já se 
pronunciaram favoravelmente no âmbito da operação de loteamento ou plano de pormenor, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do 
RJUE, caso em que serão indicados o procedimento e os termos em que tal pronúncia ocorreu; 
 
5 – Ficheiro Coordenador do Projeto 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo coordenador do projeto, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil;  

 
6 – Projeto de Arquitetura 
 
Ficheiro Peças Escritas ARQUITETURA 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil;  
▪ Memória descritiva e justificativa, instruída com os elementos referidos no n.º 5, do item I, do anexo I, da Portaria n.º 

113/2015, de 22 de abril, designadamente: 
Área objeto do pedido; 
Caracterização da operação urbanística; 
Enquadramento da pretensão nos planos territoriais aplicáveis; 
Justificação das opções técnicas e da integração urbana e paisagística da operação; 
Indicação das condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente, incluindo com a 
via pública e as infraestruturas ou equipamentos aí existentes; 
Programa de utilização das edificações, quando for o caso, incluindo a área a afetar aos diversos usos; 
Áreas destinadas a infraestruturas, equipamentos, espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva e respetivos 
arranjos, quando estejam previstas; 
Quadro sinóptico. 

▪ Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos; 
▪ Estimativa do custo total da obra; 
▪ Fotografias do imóvel; 

 
Peças Desenhadas ARQUITETURA 
 
Ficheiro Levantamento Topográfico 
Em formatos DWG, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Levantamento topográfico, elaborado nos termos do artigo 11º, do RMUE (em alternativa poderá ser utilizado o sistema 
de coordenadas ETRS89/Portugal TM06). 

 
Ficheiro Planta de Implantação 
Em formatos DWG, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

▪ Planta de implantação sobreposta ao levantamento topográfico. 
 

 
Ficheiro Peças Desenhadas ARQUITETURA nos formatos PDF/A e DWFx, ambos assinados digitalmente pelo autor do mesmo, 
contendo cada um deles: 
 

▪ Planta de enquadramento no PDM – condicionantes, com a delimitação da área objeto da operação, na escala 1/10000;  
▪ Planta de enquadramento no PDM – ordenamento, com a delimitação da área objeto da operação, na escala 1/10000;  
▪ Planta de localização escala 1/1000;  
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▪ Plantas à escala 1:50 ou 1:100 contendo as dimensões e áreas e utilizações de todos os compartimentos, bem como a 
representação do mobiliário fixo e equipamento sanitário. 

▪ Alçados à escala 1:50 ou 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos elementos que constituem as fachadas e a 
cobertura, bem como as construções adjacentes, quando existam. 

▪ Cortes longitudinais e transversais à escala 1:50 ou 1:100 abrangendo o terreno, com indicação do perfil existente e o 
proposto, bem como das cotas dos diversos pisos, da cota de soleira e dos acessos ao estacionamento. 

▪ Pormenores de construção, à escala adequada, esclarecendo a solução construtiva adotada para as paredes exteriores do 
edifício e sua articulação com a cobertura, vãos de iluminação/ventilação e de acesso, bem como com o pavimento 
exterior envolvente. 

▪ Discriminação das partes do edifício correspondentes às várias frações e partes comuns, valor relativo de cada fração, 
expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio, caso se pretenda que o edifício fique sujeito ao regime 
da propriedade horizontal. 
 

7 - Plano de acessibilidades (quando aplicável) 
Instruído nos termos do RMUE e da alínea i), do n.º 15, do item III, do anexo I, da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, desde que a 
operação urbanística se inclua nas tipologias definidas no artigo 2.º, do Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, na sua redação 
atual); 
 
Ficheiro Peças Escritas ACESSIBILIDADES 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor do mesmo, contendo: 

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

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

▪ Peças desenhadas do projeto. 
 
8 – Ficheiro Ficha de Elementos Estatísticos 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo autor, contendo: 

▪ Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho;  
 
9 - Projeto de Demolições (sempre que a operação urbanística a apreciar compreenda trabalhos de demolição), incluindo:  
 
Ficheiro Peças Escritas DEMOLIÇÕES 
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, com indicação do local de depósito dos entulhos; 

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

▪ Peças desenhadas (a vermelho os elementos a construir, a amarelo os elementos a demolir, a preto os elementos a manter 
e a azul os elementos a legalizar); 

  
10 – Incêndios Rurais  
(Elementos instrutórios quando se trate de operação urbanística enquadráveis no artigo 16.º do Decreto-Lei 124/2006) 
 
Pasta Peças Escritas INCÊNDIOS RURAIS 
Ficheiro em formato PDF/A, em conformidade com os termos aprovados na reunião do dia 14/12/2020 da Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta de Vimioso (disponíveis em:  
https://www.cm-vimioso.pt/cmvimioso/uploads/document/file/2825/cmdf_analise_condicionalismos_edificacao_dl_124_2006.pdf 

 
Pasta Peças Desenhadas INCÊNDIOS RURAIS 
Em conformidade com os termos aprovados na reunião do dia 14/12/2020 da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Vimioso 
(disponíveis em:  
https://www.cm-vimioso.pt/cmvimioso/uploads/document/file/2825/cmdf_analise_condicionalismos_edificacao_dl_124_2006.pdf 
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11 - 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. 
  

12 - 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; 
▪ 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.  

 

13 - 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.  
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14 - 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.  
 

15 - 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; 
▪ 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.  
 

16 - 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. 
 

17 - 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. 
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18 - 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.  
 

19 - Projeto de Comportamento Térmico 

Ficheiro Peças Escritas TÉRMICO 

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 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.  
 

 20 - 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.  
 
 21 - 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; 
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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 (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.  
 

 
 22 - 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; 
▪ 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.  
 
 23 – Ficheiro Apólice de Seguro de Construção 

Em formato PDF/A. 
  
 24 – Ficheiro Apólice de Seguro de Acidentes de Trabalho 

Em formato PDF/A. 
Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos 
previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro. 

 
25 – Ficheiro Diretor de Obra  
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo Diretor de Obra, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil;  

 
26 – Ficheiro Diretor de Fiscalização  
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo Diretor de Fiscalização, contendo: 

▪ Termo de responsabilidade; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil;  

 
 
 27 – Ficheiro Certificado de Classificação de Industrial de Construção Civil 

Em formato PDF/A. 
▪ Declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil ou título de registo na atividade, 

a verificar no acto de entrega do alvará com a exibição do original do mesmo. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 28 – Ficheiro Livro de Obra 

▪ Livro de obra, com menção do termo de abertura; 
 

 29 – Ficheiro PSS 
Em formato PDF/A, assinado digitalmente pelo subscritor, contendo: 

▪ Plano de Segurança em Obra; 
▪ Termo de responsabilidade; 
▪ Documento comprovativo de inscrição válida na associação pública de natureza profissional; 
▪ Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil;  

 

  
 30 – Ficheiro Contratação do Diretor de Obra 
 Em formato PDF/A. 

▪  Comprovativo de contratação do diretor de obra, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, por parte da empresa 
responsável pela execução da obra conforme previsto no nº 4 do artigo 22.º da Lei 31/2009, de 3 de julho, com a redação 
conferida pela legislação subsequente, devendo este documento encontrar-se válido à data da sua apresentação 

 
31 - Outros Elementos: 
 
Ficheiro Outros Elementos 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
   

32 - 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. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pede deferimento, 

 Vimioso, ______ / ____ / ______  
 
  
 
 O Requerente:  ________________________________________________ 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:gi.cmv@cm-vimioso.pt

	Proc N: 
	N: 
	Req N: 
	Em: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	O Funcionário: 
	N de Identificação Fiscal: 
	Nome: 
	CCBI: 
	Data de Validade: 
	Morada: 
	Localidade: 
	Código Postal: 
	Freguesia: 
	Concelho: 
	Telefonetelemóvel: 
	Email: 
	undefined_3: 
	Representado por: 
	N de Identificação Fiscal_2: 
	CCBI_2: 
	Data de Validade_2: 
	Morada_2: 
	Localidade_2: 
	Código Postal_2: 
	Freguesia_2: 
	Concelho_2: 
	Telefonetelemóvel_2: 
	Email_2: 
	Com área de: 
	m² sito em: 
	Inscrito na matriz predial sob o art: 
	undefined_4: 
	Lote n: 
	respeitante ao Alvará de Loteamento n: 
	Código de acesso à Certidão Predial Online: 
	Referente à Operação Urbanística: 
	undefined_5: 
	Ficheiro Outros Elementos 1: 
	Ficheiro Outros Elementos 2: 
	Ficheiro Outros Elementos 3: 
	Ficheiro Outros Elementos 4: 
	Ficheiro Outros Elementos 5: 
	Vimioso: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	O Requerente: 
	Data de encerramento do processo: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	O Funcionário_2: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto63: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: 
	Texto67: 
	Texto68: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto73: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 


