
                                                                   DE 

         U                       

 
 

DOGU | 2021  Página 1 de 4 
 

NORMA TÉCNICA – ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA INSTRUÇÃO  

DE PROCESSOS URBANISTICOS EM FORMATO DIGITAL 

  

Todos os procedimentos urbanísticos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

iniciam-se através de requerimento ou comunicação dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de 

Silves e obedecem ao estabelecido no artigo 9.º daquele regime jurídico, devendo ser 

acompanhados dos elementos instrutórios legalmente e regulamentar exigíveis. 

 
Acresce que, de acordo com o disposto no artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação do Município de Silves, “devem ainda ser juntos ao requerimento ou 

comunicação os elementos instrutórios complementares que se mostrem necessários à correcta 

compreensão do pedido, em função, nomeadamente, da natureza e localização da operação 

urbanística pretendida”. 

 
Sendo que, por força do disposto no artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação do Município de Silves, “os procedimentos de licenciamento, de comunicação prévia e de 

autorização de utilização, são instruídos em papel e em formato digital, com os elementos 

instrutórios previstos na lei e em portaria especialmente aplicável, e, complementarmente, com os 

elementos instrutórios previstos no presente regulamento e nas normas de instrução de processos 

disponibilizadas nos locais de atendimento municipal ou no site institucional do Município de Silves, 

na internet”. 

 
Com apoio neste encadeamento legal e regulamentar e procurando aproximar os serviços públicos 

das populações e de forma não burocratizada, é editada, ao abrigo dos princípios da celeridade, 

eficiência e transparência administrativas, a presente Norma Técnica que estabelece as 

especificações gerais a observar na instrução em formato digital dos processos 

urbanísticos, nos seguintes termos e condições:   

 

 

1. Os elementos instrutórios de um processo urbanístico (inclusive o requerimento ou 

comunicação) devem ser entregues em formato digital e autenticados através de assinatura 

digital qualificada (como, por exemplo, a assinatura digital do cartão de cidadão ou chave 

móvel digital). 
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A entrega dos elementos instrutórios deve obedecer às seguintes regras: 

 
1.a) As peças escritas devem ser entregues no formato PDF/A e ser assinadas digitalmente. 

 
1.b) Os documentos emitidos em formato digital por entidades externas, que sejam 

entregues aos técnicos ou aos requerentes, que estejam assinados digitalmente, devem ser 

entregues na sua forma original e nunca digitalizados. 

 
1.c) Os ficheiros resultantes da digitalização de documentos entregues em papel pelas 

entidades externas (entidades que ainda não assinem digitalmente) devem ser entregues no 

formato PDF/A e não devem ser assinados digitalmente pelos técnicos (uma vez que não 

são os seus autores); sendo que, neste caso, devem também ser entregues os documentos 

originais para verificação de conformidade. 

 
1.d) Os ficheiros entregues em formato PDF/A, resultantes da digitalização de documentos 

entregues em papel pelas entidades externas, com informação suficiente que permita aos 

serviços municipais verificar a sua veracidade por outros meios, não necessitam de 

assinatura digital. 

 
1.e) As peças desenhadas devem ser entregues em formato DWFx e ser assinadas 

digitalmente. Os levantamentos topográficos, a planta de implantação dos pedidos de 

informação prévia e projectos de arquitectura e a planta de síntese dos loteamentos, estão 

sujeitos ao cumprimento da Norma Técnica que estabelece as normas de produção dos 

levantamentos topográficos e das plantas de implantação e de síntese. 

 

2. Quando o requerente não consegue apresentar requerimento ou comunicação com 

assinatura digital qualificada do próprio ou de terceiro com procuração que lhe confira 

legitimidade para o efeito, deve ser apresentada declaração a justificar a ausência de 

assinatura digital, devidamente fundamentada, cabendo aos serviços de atendimento ao 

público conferir a assinatura presencialmente, sob pena do pedido não poder ser registado 

no acto de entrega. 
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3. Cada folha de um ficheiro não deve ocupar mais do que 500KB em média e o ficheiro 

deve ter no máximo 50MB. 

 
4. Os ficheiros devem ser apresentados em suporte digital (CD/DVD ou PenDrive) e todos  os 

elementos de uma mesma entrega devem estar gravados numa única directoria para 

simplificar o processo de leitura (vide Anexo 1 com o modelo organizacional de um processo 

urbanístico). 

 
5. As peças escritas devem ser entregues em formato PDF/A, por ser este o formato que 

garante o arquivo de longa duração de documentos electrónicos. 

 

6. Os ficheiros das peças escritas devem ser entregues individualizados por tipo de documento 

a entregar (por exemplo, memória descritiva, termo de responsabilidade do projecto de 

arquitectura, calendarização, estimativa orçamental); sendo que o nome dos ficheiros não é 

pré-determinado, contudo, o mesmo deve permitir identificar inequivocamente o seu 

conteúdo.  

 
7. Relativamente às peças desenhadas, devem ser observadas as seguintes regras: 

 
a) As peças desenhadas devem ser entregues em formato DWFx, formato vectorial que 

suporta a assinatura digital qualificada, sendo que a cada desenho deve corresponder 

uma página individual nesse ficheiro. 

 
b) O levantamento topográfico, a planta de implantação, a planta de síntese de 

loteamento e as telas finas dos traçados das redes de infraestruturas públicas devem 

ser entregues no formato DWG (versão 2009 ou inferior) ou DXF e em DWFx, 

cumprindo-se com o previsto na Norma Técnica que estabelece as normas de 

produção dos levantamentos topográficos e das plantas de implantação e de síntese.  

 
8. Quando um ficheiro DWFx se refere a uma especialidade/arquitectura, deve o mesmo conter 

todas as folhas relativas às peças desenhadas dessa especialidade/arquitectura. 
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9. A primeira folha de qualquer ficheiro DWFx deve ser uma folha de índice, identificando todas 

as páginas que compõem o ficheiro. Este índice pode ser criado em qualquer  programa de 

edição de texto e “impresso” para DWF, usando o driver gratuito DWF Writer, 

disponibilizado pela Autodesk. 

 
10. Todas as folhas contidas num ficheiro DWFx devem ser criadas com o formato/escala 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 A2 deve passar a DWFx com o mesmo formato/escala) e, na 

impressão para DWFx, o “Plot Style” deve ser configurado com as cores convencionais e 

com a espessura do traço adequado para uma correcta visualização do projecto, em 

conformidade com o disposto no artigo 13.º do Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação do Município de Silves.  

 
11.  A unidade utilizada deve ser o metro, com precisão de duas casas decimais. O autor do 

projecto deve configurar a impressão para que a componente vectorial do ficheiro tenha uma 

definição (DPI) suficiente para garantir esta precisão. 

 
12. Todas as folhas criadas a partir de aplicações CAD devem permitir a identificação e controle 

da visibilidade dos layers; sendo que, ao produzir o DWFx, deve ser seleccionada a opção 

“include layer information” nas propriedades da impressora DWFx. 

 
13. A preparação dos ficheiros é da total responsabilidade de quem os cria e possui os originais 

digitais, sejam peças escritas ou desenhadas. O Município de Silves abstém-se de introduzir 

qualquer alteração nesses ficheiros. 

 

Nota importante: 

Os ficheiros apenas devem ser apresentados e aceites se cumprirem as especificações 

técnicas gerais supra indicadas, devendo ser recusados e substituídos caso não estejam 

conforme com as mesmas.  

 

 


