Autorização
ão de Utilização
Utilizaç
Os elementos instrutórios deverão ser elaborados de acordo com as regras e formatos digitais
previstos no Regulamento ePaper, Anexo I do Código Regulamentar do Município de Águeda. A
denominação dos ficheiros deverá seguir as regras previstas
previstas na presente minuta instrutória,
recorrendo à utilização de caracteres numéricos.

 00122_Requerimento
_Requerimento tipo referindo a operação urbanística.
 00214_Índice,
_Índice, com a indicação dos documentos a apresentar.
 00392_Certidão
_Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial, ou
 00017_Chave
_Chave de acesso a certidão permanente.
 00107_Documentos
_Documentos comprovativos da qualidade de titular, do requerente.
 00054_Certidão
_Certidão do Registo Comercial, quando se aplicar.
 00116_Procuração,
_Procuração, quando se aplicar.
 00162_Ficha do Instituto
tuto Nacional de Estatísticas (Q4).
(
 00024_Certificado
_Certificado Energético no âmbito do SCE (original emitido pela ADENE).
 00238_Ficha
_Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção
intervenção realizada (Ficha 2).
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 00456_Termo de Responsabilidade de técnico legalmente habilitado, que ateste da
conformidade da operação com o Regulamento Geral do Ruído - Decreto-lei
Decreto
nº 9/2007, de
17 de janeiro.
 00430_Relatório
_Relatório de ensaios de Acústica de edifícios, acompanhado de Termo de
Responsabilidade, quando assim o entender apresentar.

 Declarações das Ordens:
 00065_ Declaração da Ordem dos Arquitetos.
 00064_Declaração
_Declaração da associação nacional dos Engenheiros
Engenheiros Técnicos.
Técnicos
 00072_Declaração
Declaração da ordem dos
do Engenheiros.

 Documentos de identificação dos Técnicos:
Técnicos
 00099_Atribuído
Atribuído a Arquitetos,
 00106__ Atribuído a Engenheiros ou Engenheiros Técnicos.

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos:
técnicos
 00082_Atribuído
Atribuído a Arquitetos,
 00205__ Atribuído a Engenheiros ou Engenheiros Técnicos.



00472_Termo
_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Diretor Técnico da Obra.
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 00453_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Diretor de Fiscalização de Obra,
Obra
quando aplicável.
 00435_Certificado
Certificado de Inspeção da rede de Gás.
 00027_Certificado de exploração emitido pela Certiel ou outra entidade Certificadora,
quando se aplicar.
 00486_ Termo de Responsabilidade acompanhado de Ficha Eletrotécnica, no âmbito do
artigo 31º, do Decreto-lei
lei 96/2017 de 10 de agosto.
 00020_ Termo de responsabilidade pela execução do ITED/RITA, de acordo com a minuta
elabora pela ANACOM, ou Certificado de Inspeção emitido por Entidade Certificadora.
 00029_Certificado
Certificado de Inspeção de Elevadores, quando se aplicar.
 00147_Cópia
Cópia do título da operação urbanística (Alvará) ao abrigo da qual foram
realizadas as obras.
 00228_ Livro de Obra, com menção de termo de abertura e de encerramento (ficheiro
único em formato pdf/a).

 Medidas de Autoproteção, (quando aplicável) composto:
 00240_Partes
_Partes escritas,
 00236__ Peças desenhadas, (um único ficheiro dwfx),
 00165_Cópia
_Cópia do documento comprovativo da apresentação das Medidas de
Autoproteção junto da ANPC.
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Apenas para os casos em que as Telas Finais não careçam de Licenciamento prévio:
 00475_Termo de Responsabilidade subscrito pelo Autor do projeto.
 00245_Memória
_Memória descritiva e justificativa.
 00324__ Projeto de Arquitetura (todas estas peças desenhadas farão parte de um único
ficheiro, formato dwfx).
 00200_Fotografias
_Fotografias esclarecedoras do prédio abrangido pelo
pelo pedido.

Data: 201/07/03.
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