
 
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA, AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

NORMA TÉCNICA – ELEMENTOS PARA A INSTRUÇÃO DO PEDIDO 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

GURB.NT.UTL Junho 2022 Página 1 de 7 

ÍNDICE 

EMISSÃO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO............................................................................ 2 

EMISSÃO DE ALVARÁ DE ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ............................................................................... 4 

EMISSÃO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO COM VISTORIA....................................................... 6 

 



 
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA, AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

NORMA TÉCNICA – ELEMENTOS PARA A INSTRUÇÃO DO PEDIDO 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

GURB.NT.UTL Junho 2022 Página 2 de 7 

EMISSÃO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

AUTUTL 

Prova de Legitimidade: 

 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a 

faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua 

representação; 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, atualizada, emitida pela conservatória 

do registo predial referente ao prédio, ou indicação do código de acesso à certidão permanente 

do registo predial; 

Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras; 

Cópia do título constitutivo de Propriedade Horizontal, acompanhado do documento complementar e 

as respetivas peças desenhadas (quando aplicável); 

Telas finais do projeto de arquitetura acompanhadas de termo de responsabilidade subscrito pelo 

técnico autor do projeto de arquitetura e de declaração de inscrição válida em associação pública 

profissional e de comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil; 

Termo(s) de responsabilidade subscrito(s) pelo diretor da obra ou do diretor de fiscalização da obra, a 

declarar: 

 que a obra está concluída e que foi executada de acordo com os projetos de arquitetura e 

especialidades, bem como com os arranjos exteriores aprovados e coma as condições do 

respetivo procedimento de controlo prévio e que as alterações efetuadas ao projeto estão em 

conformidade com as normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis, nos termos do n.º 1 

do artigo 63.º do RJUE; 

 que a obra se encontra em conformidade com o projeto de comportamento térmico, ou com as 

alterações efetuadas e em conformidade com normas legais e regulamentares que lhe são 

aplicáveis, nos termo das alíneas a) e b) do n.º 1.2 e 2.2 do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 

de dezembro; 

 que a obra cumpre as condições de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE), nos termos do 

n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação; 

Termo de responsabilidade relativo à conformidade da obra com o projeto acústico, subscrito por 

pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto; 

Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto, nos 

termos de regime jurídico que define a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela 

elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização e pela direção da obra, caso o requerente queira 

fazer uso da faculdade concedida pelo n.º 3 do artigo 64.º do RJUE; 

Documentos que devem acompanhar os termos de responsabilidade: 

 Documento que permita verificar a validade da inscrição em associação pública profissional, nos 

termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e 

alterada pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho; 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil, nos termos da Lei n.º 31/2009, 

de 3 de julho, na redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e alterada pela Lei n.º 

25/2018, de 14 de junho; 

Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção realizada, de acordo com o modelo ficha 2, 

constante do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, caso se trate de edifício de habitação; 



 
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA, AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

NORMA TÉCNICA – ELEMENTOS PARA A INSTRUÇÃO DO PEDIDO 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

GURB.NT.UTL Junho 2022 Página 3 de 7 

Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios; 

Declaração de inspeção da instalação de gás emitida por Entidade Inspetora de Gás, prevista no artigo 

16º do DL 97/2017, de 10 de agosto, alterado pela Lei n.º 59/2018, de 21 de agosto; 

Instalações elétricas de serviço particular: 

 Declaração de inspeção ou certificado de exploração, acompanhados de projeto ou ficha 

eletrotécnica, de acordo com o previsto na subalínea i) da alínea b) do artigo 31º do Decreto-Lei 

n.º 96/2017, de 10 de agosto, alterado pela Lei n.º 61/2018, de 21 de agosto; 

ou 

 Termo de responsabilidade pela execução acompanhado de ficha eletrotécnica, devidamente 

assinadas pelo técnico responsável, de acordo com o previsto na subalínea ii) da alínea b) do 

artigo 31º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, alterado pela Lei n.º 61/2018, de 21 de 

agosto. 

Termo de responsabilidade de execução do projeto ITED, previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 76º do 

Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na sua atual redação; 

Declaração de conformidade dos ascensores instalados, emitida por Organismo Notificado; 

Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho; 

Avaliação acústica (aplicável a utilizações de edificações e suas frações compatíveis com a instalação e 

exercício de atividades ruidosas permanentes, designadamente laboração de estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços) prevista no n.º 9 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído – RGR, comprovativa do cumprimento dos valores 

limite de ruído fixados no n.º 1 do artigo 13º do RGR, constituída pelos seguintes elementos: 

 Parecer técnico, no qual sejam apreciados os critérios seguidos no ensaio efetuado e declarada a 

conformidade regulamentar em causa, de acordo com os resultados constantes do relatório de 

ensaio acústico; 

 Relatório de ensaio acústico, elaborado de acordo com as normas e critérios aplicáveis; 

 Declaração emitida por associação pública de natureza profissional, ou organismo público 

legalmente reconhecido, atestando que o subscritor do parecer técnico possui qualificação 

adequada na área da acústica, prevista no n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de 

junho. 

Livro de Obra, subscrito pelo diretor da obra ou do diretor de fiscalização da obra; e pelo autor do 

projeto ITED, nos termos da alínea d) do artigo 69º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na sua 

atual redação. 

 

NOTA: As telas finais do projeto de arquitetura não poderão contemplar alterações ao projeto aprovado 

correspondentes a obras sujeitas a controlo prévio, pelo que caso tenham sido realizadas alterações 

correspondentes a obras sujeitas a controlo prévio, deverá ser instruído pedido de licenciamento ou 

comunicação prévia de obras de alteração em conformidade com a norma respetiva, previamente ao 

pedido de autorização de utilização. Caso tenham sido realizadas alterações durante a execução da 

obra, não sujeitas a controlo prévio, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 83.º do D.L. 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, as telas finais devem representar todas alterações 

realizadas com as cores convencionais (cor vermelha para os elementos construídos, cor amarela para 

elementos demolidos, cor preta para os elementos conservados).  
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EMISSÃO DE ALVARÁ DE ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

ALTUTL 

Prova de Legitimidade: 

 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a 

faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua 

representação; 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo 

predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão 

permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, 

acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais; 

Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de informação 

prévia, caso exista e esteja em vigor, ou indicação do respetivo procedimento administrativo, 

acompanhada de declaração dos autores e coordenador dos projetos de que a operação respeita os 

limites constantes da informação prévia favorável, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do 

RJUE; 

Cópia do alvará de autorização de utilização existente; 

Fotografias, com um mínimo de duas, obtidas de ângulos opostos, que abranjam a envolvente e a parte 

do terreno onde se insere a pretensão, sinalizando devidamente os arranques da confrontação com o 

arruamento público, nos termos da alínea b) do artigo 15º do RMOU; 

Plantas de localização à escala 1:2.000 e à escala 1:10.000, com a indicação precisa dos limites do 

terreno e da localização da obra; 

Extratos das plantas do plano municipal de ordenamento em vigor para a área (PDM, PU ou PP), com a 

indicação precisa dos limites do terreno e do local da obra, quando aplicável; 

Extrato da planta de síntese do loteamento/operação de reparcelamento, com a indicação precisa dos 

limites do lote, quando aplicável; 

Termo de responsabilidade subscrito por técnico habilitado a ser autor de projeto, segundo o regime da 

qualificação profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, relativo à 

conformidade da utilização prevista com as normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como à 

idoneidade do(a) edifício / fração autónoma para o fim pretendido, acompanhado de declaração de 

inscrição válida em associação pública de natureza profissional e de comprovativo da contratação de 

seguro de responsabilidade civil; 

Telas Finais do projeto de arquitetura, contendo: 

 Termos de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura e do coordenador do projeto 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis do: 

 Documento que permita verificar a validade da inscrição em associação pública profissional, nos 

termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e 

alterada pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho; 

 Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil, nos termos da Lei n.º 31/2009, 

de 3 de julho, na redação dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e alterada pela Lei n.º 

25/2018, de 14 de junho; 

 Memória descritiva; 

 Peças desenhadas (planta de implantação, plantas, alçados e cortes) com a indicação das 

alterações realizadas com as cores convencionais (cor vermelha para os elementos construídos, 

cor amarela para elementos demolidos, cor preta para os elementos conservados); 
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 Peças desenhadas (planta de implantação, plantas, alçados e cortes) sem diferenciação de cores, 

correspondentes à obra final; 

Plano de acessibilidades que apresente a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como 

soluções de detalhe métrico, técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adotadas em matéria de 

acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade condicionada, acompanhado do termo de 

responsabilidade do seu autor que ateste que a execução da operação se conforma com o Decreto-Lei 

n.º 163/2006, de 8 de agosto. Integrando no mínimo memória descritiva, planta de implantação, 

pormenores e plantas dos pisos; 

Pareceres, autorizações ou aprovações de entidades externas ao Município (opcional e quando 

aplicável); 

Ficha resumo caracterizadora do edifício e da intervenção realizada, de acordo com o modelo ficha 2, 

constante do anexo à Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, caso se trate de edifício de habitação; 

Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios; 

Avaliação acústica (aplicável a utilizações de edificações e suas frações compatíveis com a instalação e 

exercício de atividades ruidosas permanentes, designadamente laboração de estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços) prevista no n.º 9 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído – RGR, comprovativa do cumprimento dos valores 

limite de ruído fixados no n.º 1 do artigo 13º do RGR, constituída pelos seguintes elementos: 

 Parecer técnico, no qual sejam apreciados os critérios seguidos no ensaio efetuado e declarada a 

conformidade regulamentar em causa, de acordo com os resultados constantes do relatório de 

ensaio acústico; 

 Relatório de ensaio acústico, elaborado de acordo com as normas e critérios aplicáveis; 

 Declaração emitida por associação pública de natureza profissional, ou organismo público 

legalmente reconhecido, atestando que o subscritor do parecer técnico possui qualificação 

adequada na área da acústica, prevista no n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de 

junho. 

Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho. 
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EMISSÃO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO COM VISTORIA 

VISTUTL 

Prova de Legitimidade: 

 Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a 

faculdade de realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua 

representação; 

 Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, atualizada, emitida pela conservatória 

do registo predial referente ao prédio, ou indicação do código de acesso à certidão permanente 

do registo predial; 

Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da qual foram realizadas as obras; 

Cópia do título constitutivo de Propriedade Horizontal, acompanhado do documento complementar e 

as respetivas peças desenhadas (quando aplicável); 

Plantas de localização à escala 1:2.000 e à escala 1:10.000, com a indicação precisa dos limites do 

terreno e da localização da obra; 

Telas finais do projeto de arquitetura (plantas, alçados e cortes); 

Certificado SCE, emitido por perito qualificado no âmbito do Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios; 

Declaração de inspeção da instalação de gás emitida por Entidade Inspetora de Gás, prevista no artigo 

16º do DL 97/2017, de 10 de agosto, alterado pela Lei n.º 59/2018, de 21 de agosto ou Recibo atual da 

empresa responsável pela comercialização de gás; 

Instalações elétricas de serviço particular: 

 Declaração de inspeção ou certificado de exploração, acompanhados de projeto ou ficha 

eletrotécnica, de acordo com o previsto na subalínea i) da alínea b) do artigo 31º do Decreto-Lei 

n.º 96/2017, de 10 de agosto, alterado pela Lei n.º 61/2018, de 21 de agosto; 

ou 

 Termo de responsabilidade pela execução acompanhado de ficha eletrotécnica, devidamente 

assinadas pelo técnico responsável, de acordo com o previsto na subalínea ii) da alínea b) do 

artigo 31º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, alterado pela Lei n.º 61/2018, de 21 de 

agosto; 

ou 

 Recibo atual da empresa responsável pela comercialização de eletricidade; 

Termo de responsabilidade de execução do projeto ITED, previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 76º do 

Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na sua atual redação, ou Recibo atual da empresa 

responsável pela comercialização da rede telefónica e de telecomunicações; 

Declaração de conformidade dos ascensores instalados, emitida por Organismo Notificado, ou Recibo 

atual da empresa responsável pela inspeção de Instalações eletromecânicas, incluindo as de 

transporte de pessoas e ou mercadorias; 

Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho; 

Avaliação acústica (aplicável a utilizações de edificações e suas frações compatíveis com a instalação e 

exercício de atividades ruidosas permanentes, designadamente laboração de estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços) prevista no n.º 9 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído – RGR, comprovativa do cumprimento dos valores 

limite de ruído fixados no n.º 1 do artigo 13º do RGR, constituída pelos seguintes elementos: 
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 Parecer técnico, no qual sejam apreciados os critérios seguidos no ensaio efetuado e declarada a 

conformidade regulamentar em causa, de acordo com os resultados constantes do relatório de 

ensaio acústico; 

 Relatório de ensaio acústico, elaborado de acordo com as normas e critérios aplicáveis; 

 Declaração emitida por associação pública de natureza profissional, ou organismo público 

legalmente reconhecido, atestando que o subscritor do parecer técnico possui qualificação 

adequada na área da acústica, prevista no n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de 

junho. 


