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COMUNICADO 

A adesão ao programa SIMPLEX por parte do Município de Leiria pressupôs a aceitação a um conjunto de 

compromissos, entre os quais se destacam os de simplificação e transparência que, necessariamente, implicam a 

implementação de medidas que inspirem e orientem a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos Munícipes e 

a redução de custos na prestação dos mesmos. 

A atividade do Município deve pautar-se por eficácia, eficiência e qualidade, pelo que a Câmara Municipal de Leiria 

continua a desenvolver um conjunto de medidas de modernização administrativa para que adapte as suas práticas de 

gestão, apostando cada vez mais na qualidade e acessibilidade aos serviços prestados, procurando reforçar a aposta 

na melhoria e simplificação administrativa, fomentando a tramitação eletrónica dos pedidos, conforme instituído no 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, nomeadamente no seu artigo 8.º A. 

Nesse sentido, esclarece-se que os pedidos e comunicações relacionados com operações urbanísticas a tramitar a 

partir do dia 20 de janeiro devem apresentar-se de acordo com as normas e especificações abaixo descritas. 

 

Norma de apresentação de ficheiros que compõem os elementos instrutórios dos 

processos/requerimentos a entregar em formato digital  

 

Formatos Digitais - Não Editáveis 

1. Todos os elementos de um processo/requerimento/comunicação devem ser entregues em formato digital, 

autenticados através de assinatura digital qualificada, e com indicação de endereço eletrónico para troca de 

informação/correspondência.  

Caso o requerente/comunicante não disponha de assinatura digital qualificada, deve proceder à assinatura 

do requerimento ou comunicação na presença do trabalhador municipal atendedor. 

Não sendo possível a assinatura por quem tenha legitimidade legal para assinar, pode ser aceite o 

requerimento subscrito por pessoa diferente, na qualidade de “Gestor de Negócios”, devendo o 

procedimento ser posteriormente regularizado por uma das formas legalmente previstas (assinatura digital 

do requerente ou do mandatário), sem a qual a licença ou autorização não pode ser emitida ou admitida a 

comunicação prévia. Admite-se a assinatura do requerimento por técnico interveniente no(s) projeto(s) 

apenas nas situações de junção de elementos/documentos técnicos (ex: termos de responsabilidade e 

documentos de identificação dos técnicos), mantendo-se a posterior comunicação entre a Câmara Municipal 

e o requerente\comunicante. 

2. As peças escritas serão entregues em formato PDF, compatível com o Adobe Reader XI ou versão superior, 

apresentadas em formato A4, datadas e assinadas. 

3.  As peças desenhadas serão entregues em formato DWFx criadas a partir de ficheiro vetorial, que suporta a 

assinatura digital e passíveis de medição, compatíveis com as aplicações Autodesk, devendo incluir legendas, 

contendo os elementos necessários à identificação da peça: o nome do requerente, a localização, o número 

do desenho, a escala, a especificação da peça desenhada e o nome do autor do projeto.  
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4. Sempre que a operação urbanística a apreciar compreenda alterações, ampliações, demolições parciais ou 

suscetíveis de afetar a livre circulação na via pública devem ser utilizadas para a sua representação as 

seguintes cores convencionais: 

a. Cor vermelha para os elementos a construir; 

b. Cor amarela para os elementos a demolir; 

c. Cor preta para os elementos a manter; 

d. Cor azul para elementos a legalizar. 

5. As escalas indicadas nos desenhos não dispensam a cotagem, quer nos desenhos com as cores convencionais 

quer nos desenhos com a proposta final. 

6. Qualquer alteração/retificação de elementos ao projeto deve consistir na entrega de um novo ficheiro, 

contemplando a totalidade do projeto e identificando os elementos a substituir/retificar. 

7. A cada elemento instrutório deve corresponder um ficheiro, seguindo a estrutura dos formulários do 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, disponíveis no site do Município, sem prejuízo do 

disposto no n.º 11 quando se trate de projetos de especialidades. 

8.  O nome dos ficheiros não é pré-determinado, mas deve permitir identificar, inequivocamente, o seu 

conteúdo.  

9. Cada ficheiro não deve ocupar mais do que 500KB, em média, e a pasta não deve ter uma dimensão superior 

a 100MB, exceto em casos devidamente justificados tecnicamente.  

10. A preparação dos ficheiros é da total responsabilidade do(s) autor(es), sejam textos ou desenhos. 

11. A apresentação dos projetos de especialidades deve conter uma pasta identificada por cada especialidade, 

com duas subpastas: uma com as peças escritas em formato PDF, onde se inclua também os termos de 

responsabilidade e outra com as peças desenhadas em formato DWFx. 

Nos projetos de especialidades que exijam aprovação ou certificação de entidades externas, deve ainda 

apresentar o comprovativo de aprovação/certificação (digitalizado), a anexar às peças escritas. (Não se 

considera obrigatória a apresentação de projeto validado pela entidade externa. É da responsabilidade do 

autor do projeto garantir a conformidade do projeto submetido à Câmara Municipal em formato digital com 

aquele que foi aprovado/certificado pela entidade consultada). 

12. As telas finais para efeitos de autorização de utilização de processos existentes em formato de papel, deve 

igualmente ser apresentado em formato DWFx. 

13. Os documentos abaixo indicados não necessitam de ser assinados com assinatura digital qualificada: 

a. Se forem emitidos por associações profissionais; 

b. Certidões da Conservatória do Registo Predial ou das Finanças; 

c. Documentos comprovativos da situação regularizada relativa à água, águas residuais domésticas, 

infraestruturas elétricas, gás, alvará de empreiteiro, seguram, etc. 

14. Qualquer dúvida sobre a veracidade do documento poderá ser confirmada pela entidade que o emitiu. 
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15. O levantamento topográfico, à escala 1/1 (escala real), sempre que haja alteração de topografia ou da 

implantação das construções, ou caso se trate de loteamentos, incluindo a delimitação da parcela/prédio por 

polígono fechado (geometria simples, com elementos curvos definidos por segmentos de reta e nunca 

elementos complexos), deve ser entregue em formato DWG ou DXF, utilizando o sistema de referência 

planimétrico Datum 73 e o Datum Cascais ao nível da altimetria. 

a. O referido levantamento deve abranger a área de intervenção da operação urbanística, com 

materialização no terreno de um ponto fixo e indeformável, georreferenciado devendo ser colocado 

de forma permanente no exterior da propriedade, num local público e acessível, previamente à 

entrega do processo de operação urbanística na Câmara Municipal, utilizando materiais duráveis 

que garantam a sua permanência durante a execução da obra e pelo período mínimo de um ano 

após esta estar concluída. No caso de loteamentos devem ser materializados no terreno um número 

de pontos fixos em função da área. 

b.  A peça gráfica deve conter a indicação de infraestruturas lineares e não lineares, nomeadamente, 

redes elétricas e colunas de alta, média e baixa tensão, colunas de iluminação pública, de 

telecomunicações, caixas de visita, sarjetas e grelhas, lancis, válvulas de seccionamento, aquedutos 

e/ou coletores pluviais, bocas ou marcos de incêndio, linhas de água, equipamento urbano, árvores, 

tampas, sinalização e tipo de pavimentação nos arruamentos e passeios envolventes. 

16. A planta de implantação, desenhada sobre o levantamento topográfico, quando este for exigível, deve conter 

a delimitação do edificado proposto por polígono fechado e ser entregue em formato DWG ou DXF, 

utilizando o sistema de referência planimétrico Datum 73 e o Datum Cascais ao nível da altimetria, indicando 

a construção e as áreas impermeabilizadas e os respetivos materiais, e, quando houver alterações na via 

pública, planta dessas alterações. 

17. Em processos de destaque devem ser entregues os limites da parcela/prédio e os resultantes da operação de 

destaque, bem como dos polígonos de eventuais edificações, desenhados por polígonos fechados (geometria 

simples, com elementos curvos definidos por segmentos de reta e nunca elementos complexos), em formato 

DWG ou DXF, utilizando o sistema de referência planimétrico Datum 73 e o Datum Cascais ao nível da 

altimetria. 

18. Todas as folhas criadas a partir de aplicações de desenho devem permitir a identificação e controlo da 

visibilidade dos layers. 

19.  A unidade utilizada deve ser o metro, com precisão de duas casas decimais. 

 

Assinaturas digitais qualificadas 

Consultar manual de assinatura digital qualificada disponível no site do Município de Leiria.A conformidade legal da 

assinatura digital qualificada das peças escritas e desenhadas é da responsabilidade de quem as assina.  
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21. No caso de documentos PDF, a colocação da assinatura digital qualificada, deverá ser efetuada com recurso 

aos certificados digitais normalizados pelo Estado Português, privilegiando-se a utilização do cartão do 

cidadão para a colocação de assinatura digital qualificada. Contudo, serão aceites outros certificados desde 

que emitidos por entidades acreditadas pelo Estado Português. 

22. Todos os documentos com assinatura digital qualificada devem conter as propriedades suficientes para que a 

validade e autenticidade dos certificados possam ser verificados pelos Serviços da Câmara Municipal. 

 

 

Leiria, 12 de janeiro de 2016 

 

O vereador 

(competência delegada/subdelegada Edital n.º 136/2013) 
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