
    

 

 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

 

INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO 
 

 

A organização e formatação dos ficheiros em formatos digitais devem seguir as seguintes normas:  

a) Todos os elementos de um pedido deverão ser entregues/carregados em formato digital e individualmente autenticados através de 

uma assinatura digital qualificada. Poderão ser dispensados de assinatura digital as cópias de documentos originais não produzidos pelo 

técnico ou requerente. 

O nome de cada ficheiro deverá corresponder, na íntegra, aos respetivos códigos publicados na página do Urbanismo no site da Câmara 

Municipal de Odivelas e na aplicação de submissão eletrónica de pedidos / procedimentos urbanísticos. 

O tamanho máximo de cada ficheiro não deve exceder os 12M e caso seja necessária a ultrapassagem deste limite, o ficheiro deve ser 

particionado em partes não superiores a 12MB, devendo, ao nome do ficheiro, ser adicionada a extensão”_01”, “_02”, etc. 

 

 

Elementos Gerais: 
 

Sim  Não  Certidão da Conservatória do Registo Comercial (em caso de pessoa coletiva); 

Sim  Não  Documentos comprovativos da qualidade de titular do direito que confira a faculdade de realização da operação; 

Sim  Não  Certidão emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos; 

Sim  Não  Declaração da Comissão do Bairro (Apenas para as AUGI’s); 

Sim  Não  Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida (Modelos atualizados disponíveis no site do INE); 

Sim  Não  Declaração de autorização por parte da assembleia de condóminos (apenas para Alteração de Utilização); 

   

Sim  Não  Planta de localização, devidamente assinalada (Mapas Interativos disponíveis no site do Município); 

Sim  Não  Pareceres ou autorização de entidades externas, cuja consulta seja obrigatória nos termos da lei (quando aplicável); 

 

 
Projeto: 

 
Sim  Não  Telas Finais elaboradas de acordo com o disposto no RMEU em vigor; 

 
Documentos Técnicos: 
 
 
Sim  Não  

Termo de responsabilidade subscrito pelo técnico autor do Projeto bem como declaração válida da Ordem ou Ass. 
Profissional e seguro de responsabilidade civil (Minuta 5/DGOU); 

Sim  Não  
Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra / de fiscalização da obra, bem como declaração válida da 
Ordem ou Ass. Profissional e comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil; (Minuta 12/DGOU); 

Sim  Não  
Termo de responsabilidade subscrito cfr. disposto no n.º 2 do art. 63º do D.L. 555/99 de 16/12, na redação atual, bem 
como declaração válida da Ordem ou Ass. Profissional e seguro de responsabilidade civil (Minuta 12/DGOU); 

    
 
Documentos de Obra: 

 
Sim  Não  Livro de Obra, com menção do termo de abertura; 

Sim  Não  Registo de Dados de RCD em conformidade com o Artigo 11º e Anexo II do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 

 

 

 

 

 



    

 

 

 
 
 
 Especialidades: 
 
 Sim  Não  Avaliação Acústica (art. 12º do DL 9/2007 de 17/1); 

Sim  Não  Cópia do Certificado de exploração emitido pela entidade inspetora da rede de gás (art. 12º do DL 521/99, de 10/12) ; 

Sim  Não  Cópia do Certificado de exploração emitido pela entidade inspetora das inst. elétricas (art. 4º do DL 272/92, de 3/12); 

Sim  Não  Cópia do Certificado de conformidade das instalações de telecomunicações (ITED) (art. 22º do DL 59/2000 de 19/4); 

Sim  Não  Cópia do Certificado de conformidade das instalações eletromecânicas (DL 295/98 de 22/9); 

Sim  Não  
Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (DL 
80/2006 de 4/4 (RCCTE) e DL 79/2006 de 4/4 (RSECE); 

Sim  Não  
Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção realizada, caso se trate de edifício de habitação, de acordo 
com a Ficha 2 - modelo constante do anexo à Portaria n.º 349 -C/2013, de 2 de dezembro; 

Sim  Não  
Declaração de Conformidade assinada pelo técnico autor do projeto/ficha de segurança ou diretor de obra, quanto ao 
cumprimento das condições de SCIE ou parecer da ANPC (ou por entidade credenciada) quando há lugar a vistoria; 

Sim  Não  
Comprovativo dos SIMAR, em como a rede de abastecimento de águas e a rede de drenagem de águas residuais se 
encontram de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis (apenas para legalizações); 

 
 

 

                          O funcionário,                                                                O Técnico / Requerente   
 

 
 _______________________________________                     __________________________________ 

 


