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Presuposto:
Os ficheiros emitidos por entidades e instituições que sejam entregues aos técnicos, ou aos
requerentes, assinados digitalmente devem ser entregues na sua forma original.

Os elementos instrutórios entregues, são divididos em 5 grupos diferentes conforme conteúdo,
obrigatoriedade de assinatura digital e necessidade de entrega da declaração de conformidade com originais:
1 - Grupo de elementos instrutórios que, no âmbito da submissão pela via digital, devem ser entregues no
ficheiro “2000 - Peças Desenhadas.dwfx” ...................................................................................................... 1
2 - Grupo de elementos instrutórios que, quando aplicável, devem também ser entregues no formato dwg ..... 1
3 - Grupo de elementos instrutórios, em formato PDF/A que necessitam de assinatura digital qualificada ........ 1
4 - Grupo de elementos instrutórios que necessitam de declaração de conformidade com originais .................. 6
5 - Grupo de elementos instrutórios que não necessitam de assinatura digital qualificada nem de
declaração de conformidade com originais ................................................................................................... 7

1 - Grupo de elementos instrutórios que, no âmbito da submissão pela via digital, devem ser entregues no
ficheiro “2000 - Peças Desenhadas.dwfx”
A elaboração deste ficheiro, que também será entregue assinado digitalmente, respeitará as regras definidas
na secção “perguntas frequentes” em http://www.cm-fafe.pt/e-paper . Deverá consultar e analisar o ficheiro
“exemplo peças desenhadas.dwfx” que está disponível aqui .
2000 - Peças Desenhadas.dwfx
120-Planta de implantação à Esc. mínima de 1/500 ou superior
121-Planta à Esc. 1/50 ou 1/100 (dimensões, áreas e usos, mobiliário fixo e equipamento sanitário)
122-Alçados à Esc. 1/50 ou 1/100 (com indicação das cores, materiais de revestimento e cobertura)
123-Cortes longitudinais e transversais à Esc. 1/50 1 1/100 abrangendo o terreno (perfil e cotas)
124-Pormenores de construção à escala adequada (esclarecendo a solução construtiva)
126-Peças desenhadas, com vermelhos e amarelos, quando haja alterações
434-Peças desenhadas com pormenores construtivos
454-Planta e corte do edifício ou da fração com indicação do respetivo prédio
455-Telas finais, quando aplicável
624-Desenhos de sobreposição (Regulamento Municipal)
625-Desenhos da situação final (Regulamento Municipal)

2 - Grupo de elementos instrutórios que, quando aplicável, devem também ser entregues no formato dwg
ou dxf (georreferenciados)
Nomenclatura dos ficheiros no formato .dwg ou .dxf
Levantamento topográfico (lev_topografico.dwg ou lev_topografico.dxf)
Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico (planta_implantacao.dwg ou planta_implantacao.dxf)
Planta de síntese (em loteamentos) (planta_sintese.dwg ou planta_sintese.dxf)
Pontos cotados – opcional (pontos_cotados.txt)

3 - Grupo de elementos instrutórios, em formato PDF/A que necessitam de assinatura digital qualificada
2000-Peças Desenhadas
2001-Declaração de pdfs em conformidade e obrigação de manter originais
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100-Requerimento Licenciamento Operação Urbanística
103-Memória descritiva, justificativa e de adequabilidade
104-Memória de adequabilidade
105-Estimativa do custo total da obra
106-Calendarização da execução obra
107-Fotografias do(s) prédio(s), quando se trate de obras de reconstrução, ou do terreno
108-Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto
110-Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto
112-Ficha de elementos estatísticos (INE)
116-Identificação dos projetos de especialidades que se propõe apresentar
125-Planta de localização e enquadramento à Esc. Planta de Ordenamento Território (delimitação da área total)
134-Extratos da planta de condicionantes do PDM
135-Extratos da planta de ordenamento do PDM
136-Extratos da planta de condicionantes do PU
137-Extratos da planta de zonamento do PU
138-Extratos da planta de condicionantes do PP
139-Extratos da planta de implantação do PP
140-Extratos da planta de condicionantes do Plano Especial de Ordenamento do Território Vigente
141-Extratos da planta de ordenamento do Plano Especial de Ordenamento do Território Vigente
142-Extrato da Carta de Perigosidade do PMDFCI
145-Mobilidade - Termo de Responsabilidade
147-Medições Acústicas - Termo de Responsabilidade
150-Medições Acústicas - Relatório que demonstre a conformidade com o regulamento geral do ruído
152-Tipo e Denominação do estabelecimento de restauração e bebidas (DL 234/2007)
153-Conformidade do projeto com requisitos de instalação e funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas
154-Elementos da portaria n.º 1064/1997
155-Conformidade do projeto com os requisitos de instalação e funcionamento com o empreendimento Turístico
157-Documento comprovativo de entrada do pedido no Ministério de Economia
158-Projeto de segurança contra incêndios - indústria
159-Plantas à esc. 1:2500, ou superior, com indicação precisa do local da demolição
160-Descrição da utilização futura do terreno, com junção do projeto de arquitetura, se existir
161-Plantas à esc. 1:2500 (elementos e valores naturais e const., serviço administrativo e restrições utilidade pública)
162-Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de fiscalização da obra
163-Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de obra
177-Extrato da Carta de Reserva Agrícola Nacional (RAN)
178-Extrato da Carta de Reserva Ecológica Nacional (REN)
201-Projeto de Acessibilidades - termo de responsabilidade
202-Projeto de Acessibilidades - comprovativo de habilitação do técnico
203-Estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído
204-Identificação da Equipa Multidisciplinar e do respo. coordenador, quando legalmente exigível
205-Equipa Multidisciplinar - Termo de Responsabilidade subscrito pelo Arquiteto
206-Equipa Multidisciplinar - Doc. Comprovativo pelo Arquiteto
207-Equipa Multidisciplinar - Termo de Responsabilidade subscrito pelo Eng. Civil/Eng. Técnico Civil
208-Equipa Multidisciplinar - Doc. Comprovativo pelo Eng. Civil/Eng. Técnico Civil
209-Equipa Multidisciplinar - Termo de Responsabilidade subscrito pelo Arq. Paisagista
210-Equipa Multidisciplinar - Doc. Comprovativo pelo Arq. Paisagista
211-Regulamento da Op. De Loteamento
212-Alteração ao Loteamento - Identificação e residência dos proprietários dos lotes
213-Identificação dos projetos de obras de urbanização que se propõe apresentar
214-Planta à escala de 1:2500, ou superior
218-Peça escrita descrevendo e justificando as soluções adotadas
219-Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do PDM
250-Requerimento Comunicação Prévia
270-Requerimento Informação Prévia
272-Fotografias do local, quando se trate de novas edificações ou aumento de área construída
274-Extracto de mapa de Ruído ou PMOT com classificação acústica (caso inclua recetores sensíveis)
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275-Condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a envolvente
276-Programa de utilização das edificações (Incluindo área bruta de construção, nº fogos, etc.)
278-Estimativa de encargos urbanísticos devidos
280-Fotografia do Imóvel, quando se trate de obras de demolição ou reconstrução
281-Descrição sumária da utilização futura do terreno, quando se trate de obras de demolição
300-Requerimento de Apresentação dos Projetos de Especialidades
301-Requerimento de Apresentação dos Projetos de Obras de Urbanização
303-Projeto de estabilidade - Termo de responsabilidade do autor do projeto
304-Projeto de estabilidade - Habilitação do técnico autor do projeto
305-Justificação da não apresentação do projeto de estabilidade
307-Projeto de Alimentação e distribuição de energia elétrica - Termo de responsabilidade do autor do projeto
310-Justificação da não apresentação do projeto de Alimentação e distribuição de energia elétrica
313-Projeto de instalação de gás - Termo de responsabilidade do autor do projeto
315-Pedido de isenção da apresentação do projeto de instalação de gás
317-Projeto de redes prediais abastecimento água - Termo de responsabilidade do autor do projeto
319-Justificação da não apresentação do projeto de redes prediais abastecimento água
321-Projecto de redes de drenagem de esgotos - Termo de responsabilidade do autor do projeto
323-Justificação da não apresentação do projeto de redes de drenagem de esgotos
325-Projeto de drenagem de águas pluviais - Termo de responsabilidade do autor do projeto
327-Justificação da não apresentação do projeto de drenagem de águas pluviais
329-Projeto de arranjos exteriores - Termo de responsabilidade do autor do projeto
331-Justificação da não apresentação do projeto de arranjos exteriores
333-Projeto de instalações telefónicas e telecomunicações - Termo de responsabilidade
335-Justificação da não apresentação do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações
337-Estudo comportamento térmico - Termo de responsabilidade do autor do projeto
339-Justificação da não apresentação do Estudo comportamento térmico
341-Projeto de instalações eletromecânicas - Termo de responsabilidade do autor do projeto
343-Justificação da não apresentação do Projeto de instalações eletromecânicas
345-Projeto de segurança contra incêndios - Termo de responsabilidade do autor do projeto
347-Justificação da não apresentação do Projeto de segurança contra incêndios
349-Projeto acústico - Termo de responsabilidade do autor do projeto
351-Justificação da não apresentação do projeto acústico
353-Projeto de ventilação e exaustão - Termo de responsabilidade do autor do projeto
355-Justificação da não apresentação do projeto de ventilação e exaustão
357-Projeto do sistema de climatização - Termo de responsabilidade do autor do projeto
359-Justificação da não apresentação do projeto do sistema de climatização
361-Projeto de escavação e contenção periférica - Termo de responsabilidade
363-Projeto de escavação e contenção periférica - Estimativa orçamental
364-Justificação da não apresentação do projeto de escavação e contenção periférica
366-Projeto de Infraestruturas Viárias - Termo de Responsabilidade
368-Justificação da não apresentação do Projeto de Infraestruturas Viárias
380-Estudo de desempenho energético e climatização (DL 78/06, DL 79/06, DL 80/06)
381-Declaração de conformidade registo ou certificação Energética emitido por perito qualificado no âmbito SCE (DL 78/06
de 04/04)
382-Ficha de Segurança contra Incêndios
390-Orçamento da obra, por especialidades e global, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos
391-Condições técnicas gerais e especiais do caderno de encargos
392-Contrato de urbanização
393-Minuta do Contrato de Urbanização aprovada, quando exista
395-Calendarização de execução das Obras de Urbanização
399-Requerimento de apresentação Caução de Obras de Urbanização
400-Requerimento de Emissão do Alvará de Licença de Operações Urbanísticas
403-Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica da Obra
405-Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização da Obra
407-Declaração de titularidade do alvará ou título de registo emitido pelo INCI, I. P.
409-Plano de segurança e saúde
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410-Plano de segurança e saúde - Termo de Responsabilidade
414-Contrato previsto no n.º 3 do art.º 25.º
417-Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência
418-Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente e em base digital
420-Requerimento de Informação de Inicio dos Trabalhos
430-Requerimento de apresentação do projeto de execução
432-Mapa de Acabamentos
433-Mapa de Vãos
435-Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de execução
440-Requerimento de informação de conclusão da obra
450-Requerimento de Autorização de Utilização / Alteração de Utilização
451A-Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de fiscalização
451B-Termo de responsabilidade/Declaração subscrito pelo diretor técnico da obra
452-Termo de responsabilidade subscrito conforme n.º 2, art.º 63.º do D.L. 555/99 (autores do projeto de Obra)
453-Termo de responsabilidade-pessoa habilitada a autor do projeto (autorização de utilização)
459-Ficha de elementos estatísticos (INE) - Alteração de Utilização
460-Avaliação acústica
464-Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior dos edifícios
468-Planta à esc. 1:2500, ou superior
470-Requerimento Realização Nova Vistoria
475-Requerimento Emissão Alvará de Utilização
480-Requerimento para Receção de Obras de Urbanização
481-Termo de responsabilidade assinado pelo diretor técnico da obra
483-Proposta de método para redução da caução (Ex.: Lotes a libertar)
484-Receção Provisória de Entidades Externas
485-Cópia dos certificados de conformidade (entidades competentes) - infraestrutura de gás
486-Termo de responsabilidade subscrito pelo instalador - infraestruturas de gás
488-Termo de responsabilidade subscrito pelo instalador - infraestruturas de telecomunicações
490-Termo de responsabilidade subscrito pelo instalador - infraestruturas elétricas
491-Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização da obra
495-Requerimento de Pedido de Redução da Caução
500-Requerimento Prorrogação do Prazo da Licença de Operação Urbanística
501-Memória descritiva do estado atual da obra, assinada pelo técnico responsável pela direção da Obra
503-Calendarização contemplando os trabalhos em falta
504-Fotografias atuais da edificação ou obras de urbanização objeto da pretensão
505B-Declaração de titularidade de certificado de classificação de industrial de construção civil
510-Requerimento Prorrogação do Prazo da C. Prévia
520-Requerimento de Prorrogação de Prazo
530-Requerimento de Apresentação de Alegações
531-Memória Descritiva - Exposição
540-Requerimento de Desistência do Processo
541-Requerimento de Desistência do Requerimento
550-Requerimento de Pedido de Isenção/Redução de Taxas
551-Documento Comprovativo do Enquadramento do Pedido
560-Requerimento de Pedido de Deferimento Tácito
600-Requerimento de pedido de Licença Especial para continuar obras inacabadas
601-Estimativa do Custo Total da Obra e por cada fase em FALTA
602-Calendarização dos Trabalhos de Execução da Totalidade da Obra e por Cada Fase em FALTA
605-Requerimento de pedido de Licença Especial de Ruído
610-Requerimento de Averbamento
620-Requerimento de Apresentação do Projeto de Alterações
621-Termo de Responsabilidade do Técnico responsável pelas alterações
622-Peças escritas e desenhadas que identificam as alterações a efetuar
623-Fotografias atuais da edificação
630-Requerimento de certificação de destaque de parcela
631-Memória descritiva e planta (esc. 1/500, ou superior) identificando o prédio, e as parcelas alvo
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632-Cálculos dos parâmetros urbanísticos da construção para a parcela a destacar e parcela sobrante
640-Requerimento de Propriedade Horizontal
641-Descrição da Propriedade Horizontal
650-Requerimento de Ocupação Via Pública
651-Calendarização de Ocupação de Via Pública
660-Requerimento Emissão de Certidão de Compropriedade
661-Planta de Localização (à esc. 1/2000)
662-Planta de Ordenamento do Território
670-Requerimento de Pedido de Licença Parcial
675-Requerimento de Pedido de Escavação e Contenção Periférica
676-Plano de Demolições
680-Requerimento Emissão de Certidão
685-Requerimento Pedido de Cópias
690-Requerimento a solicitar Parecer para Obra da Administração Pública
691-Projeto da Obra da Administração Pública
700-Requerimento de Isenção de Licenciamento de Combustíveis
702-Identificação da Localização da Instalação
703-Caracterização da Instalação
705-Indicação da Entidade Exploradora das Instalações reconhecida pela DGEG (D. L. 125/97 de 23/05)
710-Requerimento de Licenciamento de Combustíveis
712-Projeto da instalação (Art.º 5.º e 6.º da Portaria 1515/07)
713-Declaração de conformidade do projeto (Anexo II da Portaria 1515/2007)
720-Requerimento de Licenciamento Simplificado de Combustíveis
721-Descrição Sumária da Instalação, (desenhos implantação dos reservatórios e traçado da rede) (classe A1)
723-Declaração de conformidade do projeto emitido por técnico inscrito na DGEG (classe A2)
724-Ficha Técnica da instalação (indicação da capacidade prevista e regras de segurança) (classe A3)
732-Declaração de Conformidade da Obra com o Projeto Aprovado (direção técnica da Obra)
750-Requerimento Apresentação Pedido de Alojamento Local
760-Requerimento de Exploração de Pedreiras
761-Certidão de parecer favorável de localização, quando exigível
763-Termo de responsabilidade do responsável técnico pelo plano da pedreira
765-Planta de Localização à esc. 1:25000, com indicação dos acessos, abrangendo um raio de 2 kms
768-Justificação sumária da viabilidade económica
769-Documentos técnicos relativos ao plano de pedreira (anexo VI do D.L. 340/2007 de 12/10)
775-Requerimento solicitar emissão licença exploração de pedreira
800-Requerimento de Autorização de Infraestruturas de Telecomunicações
802-Memória descritiva instalação (indicação dos critérios adotar condicionantes, materiais e métodos construtivos)
803-Plantas e alçados, à escala de 1:100
804-Termo de responsabilidade do técnico responsáveis pelo projeto da instalação
806-Termo de responsabilidade do técnico pelo projeto elétrico
810-Estudo justificativo da estabilidade das edificações sob o ponto de vista estrutural
820-Requerimento de apresentação de declaração prévia
822-Declaração de Comunicação para efeitos de registo (Art.º 24.º, D. L. 234/2007)
830-Requerimento Inscrição de Técnico
840-Requerimento a comunicar a realização de uma obra isenta de controlo prévio
900-Formulário de Registo de Estabelecimento Industrial - Tipo 3
901-Termo de Responsabilidade (N.º 3 Art.º 40.º Decreto-Lei n.º 209/2008)
906-Pedido de vistoria do médico veterinário municipal
910-Formulário Estabelecimento - Instalação
911-Formulário Estabelecimento - Modificação
912-Formulário Estabelecimento - Encerramento
999-Requerimento Genérico
1000-Outro Documento que eventualmente pretenda entregar
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4 - Grupo de elementos instrutórios que necessitam de declaração de conformidade com originais
Estes ficheiros resultam da digitalização de documentos entregues em papel pelas entidades externas e não
são entregues assinados digitalmente. Em cada momento de apresentação de elementos deste tipo, é
obrigatória a entrega da declaração de conformidade com originais e assinada digitalmente. O modelo desta
declaração está disponível através do menu “Requerimentos Municipais/Declarações” na página do
Município.
101-Documento comprovativo da qualidade em que faz o pedido
109-Comprovativo de habilitação do técnico autor que lhe permite subscrever o projeto
111-Comprovativo de habilitação do técnico coordenador que lhe permite subscrever o projeto
117-Procuração
146-Mobilidade - Documento comprovativo da habilitação do técnico
148-Medições Acústicas - Documento Comprovativo da habilitação do técnico
149-Medições Acústicas - Certificado de acreditação da entidade no âmbito do SPQ
156-Certidão de localização - indústria
170-Parecer/Licença CCDR
171-Parecer/Licença EP/EPE (servidão de vias)
172-Parecer/Autorização CRRA (RAN)
173-Parecer IPAR (servidão de património)
175-Parecer ICN (Rede Natura 2000)
176-Parecer REN (Reserva Ecológica Nacional)
308-Projeto de Alimentação e distribuição de energia elétrica - Habilitação do técnico autor do projeto
309-Projeto de Alimentação e distribuição de energia elétrica - Ficha eletrotécnica
314-Projeto de instalação de gás - Habilitação do técnico autor do projeto
318-Projeto de redes prediais abastecimento água - Habilitação do técnico autor do projeto
322-Projeto de redes de drenagem de esgotos - Habilitação do técnico autor do projeto
326-Projeto de drenagem de águas pluviais - Habilitação do técnico autor do projeto
330-Projeto de arranjos exteriores - Habilitação do técnico autor do projeto
334-Projeto de instalações telefónicas e telecomunicações - Habilitação do técnico autor do projeto
338-Estudo comportamento térmico - Habilitação do técnico autor do projeto
342-Projeto de instalações eletromecânicas - Habilitação do técnico autor do projeto
346-Projeto de segurança contra incêndios - Habilitação do técnico autor do projeto
350-Projeto acústico - Habilitação do técnico autor do projeto
354-Projeto de ventilação e exaustão - Habilitação do técnico autor do projeto
358-Projeto do sistema de climatização - Habilitação do técnico autor do projeto
362-Projeto de escavação e contenção periférica - Habilitação do técnico autor do projeto
367-Projeto de Infraestruturas Viárias - Habilitação do técnico autor do projeto
394-Garantia das Obras de Urbanização
401-Apólice de seguro de construção
402-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade dos acidentes de trabalho
404-Comprovativo de Habilitação do técnico responsável pela direção técnica da Obra
406-Comprovativo de Habilitação do diretor de fiscalização da Obra
411-Plano de segurança e saúde - Habilitação do técnico autor do projeto
412-Documento comprovativo da prestação de caução (n.º 3 do art.º 25)
413-Documento comprovativo da prestação de caução (licença parcial)
436-Comprovativo de habilitação do técnico autor do projeto de execução
461-Certificado de Inspeção das Instalações de Gás
462-Termo de Responsabilidade da Entidade Instaladora de Gás
463-Certificado ITED
465-Elevadores - Declaração CE de conformidade
466-Certificado de Exploração das Instalações Elétricas
467A-Guia comprovativa do pagamento de ramais de água
467B-Guia comprovativa do pagamento de ramais de saneamento
469-Declaração da Junta de Freguesia (rede de abastecimento de água a mais de 50 metros)
487-Cópia dos certificados de conformidade (entidades competentes) - infraestrutura telecomunicações
489-Cópia dos certificados de conformidade (entidades competentes) - infraestruturas elétricas
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506-Apólice de seguro de construção (caso tenha expirado a validade do documento original)
507-Apólice de seguro de acidentes de trabalho
611-Escritura acompanhada do pedido de registo do terreno
612-Contrato de arrendamento
613-Contrato de comodato
663-Procuração (caso exista)
664-Caderneta Predial
701-Identificação do Proprietário
704-Certificado das Instalações emitido por Entidade Inspetora reconhecida pela DGEG
706-Certificado de Aprovação da Instalação (D. L. 97/2000 de 25/05)
711-Certidão de Constituição de Sociedade, onde conste o Representante Legal
714-Comprovativo de Seguro de Responsabilidade Civil do Projetista
715-Comprovativo da Associação Profissional onde se encontra inscrito o técnico autor
716-Pareceres Condicionantes (art.º 11, D. L. 195/08 de 06/10)
722-Documento Comprovativo de inscrição no INCI, da entidade executora do projeto
731-Comprovativo seguros responsabilidade civil do titular licença exploração (art.º 14, D. L. 195/08 de 06/10)
752-Caderneta Predial Urbana
764-Estudo de impacto ambiental, no caso de explorações sujeitas a avaliação de impacto ambiental
776-Caução para exploração de massas minerais
801-Identificação do título emitido pelo ICP-ANACOM, quando exista (D. L. 151-A/2000, de 20/07)
805-Comprovativo da Habilitação do técnico responsável pelo projeto da instalação
807-Comprovativo da Habilitação do técnico responsável pelo projeto elétrico
808-Declaração do operador que garanta a conformidade da instalação com os níveis de referência da radiação aplicada
809-Cópia documento onde conste autorização expressa dos proprietários dos terrenos para instalação
811-Cópia do documento onde conste autorização expressa do proprietário, ou dos condóminos, da edificação
823-Fotocópia de declaração de início de atividade
831-Justificação da não apresentação do projeto de arranjos exteriores
850-Ficha Técnica de Habitação
902-Título de Utilização dos Recursos Hídricos
903-Título de emissão de gases com efeito de estufa
904-Parecer relativo a emissões de compostos orgânicos voláteis para o ambiente
905-Licença ou parecer relativos a operações de gestão de resíduos

5 - Grupo de elementos instrutórios que não necessitam de assinatura digital qualificada nem de
declaração de conformidade com originais
Estes ficheiros resultam da digitalização de documentos entregues em papel pelas entidades externas, mas
contêm informação suficiente que permite aos serviços do Município validar a sua veracidade por outros
meios.
102-Certidão do registo predial
151-Cópia da notificação da Câmara Municipal a comunicar a aprovação do pedido de Informação Prévia
415-Comprovativo de Pagamento de Taxas
416-Documento Comprovativo do pagamento da compensação de áreas de cedência em numerário
419-Atualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente entregue
421-Documento comprovativo da autoliquidação de taxas
456-Cópia do alvará de licença ou autorização de utilização, quando exista
457-Cópia da notificação da Câmara Municipal a comunicar a aprovação de uma informação prévia (em vigor)
467C-Guia comprovativa do pagamento de ramais de águas pluviais
505A-Alvará de Empreiteiro (título de registo na atividade)
508-Alvará de Construção em vigor
604-Alvará de Construção caducado
762-Título comprovativo da propriedade do prédio, ou certidão do contrato quando o explorador não for o proprietário
821-Cópia do Alvará de Utilização
907-Comprovativo do pagamento da taxa devida pelo ato de registo.
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