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LISTA DE SIGLAS DE FICHEIROS 

 

 

De acordo com o disposto no ponto 1. Vii) das “Normas técnicas para a instrução em formato digital de pedidos 

relativos à área do urbanismo”, os ficheiros devem ter uma designação que identifique, inequivocamente, a que 

elemento corresponde, contendo, obrigatoriamente, no início a SIGLA atribuída ao respetivo elemento instrutório. 

Depois da sigla poderá completar-se a designação do ficheiro desde que não sejam utilizados espaços (estes devem 

ser substituídos pelo símbolo: _), e não seja colocada acentuação nem cedilhas.  

Exemplo: O ficheiro relativo ao termo de responsabilidade do autor de projeto de arquitetura deverá ser designado  

TRARQ ou, por exemplo, TRARQ_Termo_Responsabilidade_Autor_Projeto_Arquitetura 

Lista de Documentos 

Sigla Descrição do Documento Formato Assinatura 

obrigatória 

Legitimidade 

CCRC Certidão da Conservatória do Registo Comercial, se aplicável PDF/A Não 

CCRP Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

Conservatória do Registo Predial  

PDF/A Não 

CCRPAC Certidão da Conservatória do Registo Predial atualizada, resultante da 

participação do destaque, da demolição, do loteamento, etc. 

PDF/A Não 

CCRPAL Certidões da Conservatória do Registo Predial dos demais lotes 

integrantes do loteamento 

PDF/A Não 

CPRED Caderneta predial  PDF/A Não 

DLG Documentos de legitimidade requerente (certidões, escrituras, 

documento de identificação, Atas de condomínio, etc.) 

PDF/A Sim 

Projeto Arquitetura/Loteamento/outros 

ANACOM Identificação do título emitido pela Autoridade Nacional de Comunicações 

(ICP-ANACOM) 

PDF/A Sim 

CALED Calendarização da execução da obra PDF Sim 

ECUST Estimativa do custo da obra PDF Sim 

EEXPLO Identificação da entidade exploradora das instalações PDF/A Sim 

MDCOMB Memória descritiva de instalação de armazenamento/ abastecimento 

combustíveis 

PDF/A Sim 
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MDDEM Memória descritiva do projeto de demolição PDF/A Sim 

MDDIV Memória descritiva diversos PDF/A Sim 

MDINST Memória descritiva da instalação PDF/A Sim 

MDLOT Memória descritiva da operação de loteamento/ obras de urbanização PDF/A Sim 

MDPA Memória descritiva do projeto de arquitetura PDF/A Sim 

MDRET Memória descritiva dos trabalhos de remodelação de terrenos PDF/A Sim 

MDTF Memória descritiva das Telas Finais PDF/A Sim 

PDLOT Peças desenhadas operação de loteamento DWFX Sim 

PDOCUP Projeto da ocupação da via pública, vedações e tapumes que se mostrem 

necessárias à execução das obras 

DWFX Sim 

PDOPE Peças desenhadas outros projetos ou estudos DWFX Sim 

PDPA Peças desenhadas do projeto de arquitetura DWFX Sim 

PDPH Peças desenhadas do fracionamento de prédio em regime de propriedade 

horizontal 

DWFX Sim 

PI Planta de implantação/síntese desenhada sobre o levantamento 

topográfico 

DWFX Sim 

PIGR Planta de implantação/síntese georreferenciada em formato editável DWG/DXF Não 

PIPCA Planta de implantação, plantas, cortes e alçados DWFX Sim 

PLCED Planta de cedências ao domínio municipal DWFX Sim 

PLDEST Planta, sobre levantamento topográfico, identificativa do destaque de 

parcela 

DWFX Sim 

PLEF Planta do edifício ou fração DWFX Sim 

PLESC Planta à escala 1:1000 DWFX Sim 

PLEXIS Planta da situação existente à escala 1:1000 DWFX Sim 

PLSL Planta de síntese do loteamento DWFX Sim 

PTLOTE Extrato da planta de síntese da operação de loteamento PDF/A Sim 

QSIN Quadro Sinótico PDF/A Sim 

SIM3D Simulação 3D PDF/A Sim 

Especialidades 

CAPEE Comprovativo de aprovação do projeto de alimentação e distribuição de 

energia elétrica – obras de edificação 

PDF/A Não 

CAPG Comprovativo de aprovação do projeto de gás PDF/A Não 

CAPSCIE Comprovativo de aprovação do projeto de segurança contra incêndios na 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 

PDF/A Não 

CAREE Comprovativo de aprovação do projeto da rede de energia elétrica – 

obras de urbanização 

PDF/A Não 

CCAAC Avaliação Acústica PDF/A Não 

CCDE Certificado que avalie o desempenho energético PDF/A Não 

CCE Certificado entidade inspetora – elevadores PDF/A Não 

CCEI Certificado entidade inspetora PDF/A Não 

CCEPRE Certificado de aprovação dos equipamentos de pressão PDF/A Não 

CCG Certificado entidade inspetora – gás PDF/A Não 

CCINST Certificado de conformidade das instalações PDF/A Não 
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CCITED Certificado entidade inspetora – infraestruturas de telecomunicações de 

edifício (ITED) 

PDF/A Não 

CECRU Comprovativo de entrega dos contentores de resíduos urbanos PDF/A Não 

CEITED Comprovativo da entrega do projeto de instalações telefónicas e 

telecomunicações para aprovação – projeto ITED – obras de edificação 

PDF/A Não 

CEPEE Comprovativo da entrega do projeto de alimentação e distribuição de 

energia elétrica para aprovação – obras de edificação 

PDF/A Não 

CEPEXT Comprovativo de entrega de projeto em entidade externa da 

administração central 

PDF/A Não 

CEPSCIE Comprovativo da entrega do projeto de segurança contra incêndios para 

aprovação na ANEPC 

PDF/A Não 

CEREE Comprovativo da entrega do projeto da rede de distribuição de energia 

elétrica para aprovação – obras de urbanização 

PDF/A Não 

ECRGR Estudo de conformidade com o Regulamento Geral do Ruído PDF/A Sim 

FEE Ficha eletrotécnica  PDF/A Sim 

FICHA1 Ficha n.º 1 PDF/A Sim 

FICHA2 Ficha n.º 2 PDF/A Sim 

FRIV Filmagens e relatório das inspeções de vídeo PDF/A Sim 

FSCIE Ficha de segurança contra incêndio em edifícios  PDF/A Sim 

FTCOMB Ficha técnica de instalação de armazenamento/ abastecimento 

combustíveis 

PDF/A Sim 

FTEE Fatura comprovativa da existência de ligações de eletricidade PDF/A Não 

LEN Orçamento para efeito de prestação de caução – obras na via pública PDF/A Sim 

MDACES Memória descritiva do plano de acessibilidades PDF/A Sim 

OBARR Orçamento da beneficiação de arruamento PDF/A Sim 

OOAPMU Orçamento da obra de arquitetura paisagística e mobiliário urbano, 

baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua 

execução 

PDF/A Sim 

OOARR Orçamento das obras de arruamentos/ infraestruturas viárias, baseado 

em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução 

PDF/A Sim 

OOEG Orçamento da obra, por especialidade e global, baseado em quantidades 

e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução 

PDF/A Sim 

OOITUR Orçamento da obra da rede de telecomunicações – ITUR, baseado em 

quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução – 

obras de urbanização 

PDF/A Sim 

OORA Orçamento da obra da rede de abastecimento de água, baseado em 

quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução 

PDF/A Sim 

OORAP Orçamento da obra da rede de águas pluviais, baseado em quantidades 

e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução – obras de 

urbanização 

PDF/A Sim 

OORAR Orçamento da obra da rede de águas residuais, baseado em quantidades 

e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução 

PDF/A Sim 
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OORAS Orçamento da obra da rede de abastecimento de águas residuais, 

baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua 

execução 

PDF/A Sim 

OOREE Orçamento da obra da rede de distribuição de energia elétrica, baseado 

em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução 

– obras de urbanização 

PDF/A Sim 

OORG Orçamento da obra da rede de gás, baseado em quantidades e qualidades 

dos trabalhos necessários à sua execução – obras de urbanização 

PDF/A Sim 

OOST Orçamento da obra de sinalização/ trânsito, baseado em quantidades e 

qualidades dos trabalhos necessários à sua execução 

PDF/A Sim 

OPIV Orçamento das infraestruturas viárias, baseado em quantidades e 

qualidades dos trabalhos necessários à sua execução 

PDF/A Sim 

PD Plano de demolição PDF/A Sim 

PDA Peças desenhadas do projeto das redes prediais de águas – obras de 

edificação 

DWFX Sim 

PDAC Peças desenhadas do projeto acústico DWFX Sim 

PDACES Peças desenhadas do plano de acessibilidades DWFX Sim 

PDAEXT Peças desenhadas do projeto de arranjos exteriores DWFX Sim 

PDAEXTU Peças desenhadas do projeto de arranjos exteriores – obras de 

urbanização 

DWFX Sim 

PDAP Peças desenhadas do projeto de águas pluviais – obras de edificação DWFX Sim 

PDAPMU Peças desenhadas do projeto de arquitetura paisagística e mobiliário 

urbano  

DWFX Sim 

PDAR Peças desenhadas do projeto das redes prediais de águas residuais – 

obras de edificação 

DWFX Sim 

PDBARR Peças desenhadas do projeto de beneficiação do arruamento DWFX Sim 

PDCOMB Peças desenhadas de instalação de armazenamento/ abastecimento 

combustíveis 

DWFX Sim 

PDDEM Peças desenhadas do projeto de demolição DWFX Sim 

PDEE Peças desenhadas do projeto de alimentação e distribuição de energia 

elétrica – obras de edificação 

DWFX Sim 

PDEG Peças desenhadas do Estudo Geotécnico/ Relatório Interpretativo DWFX Sim 

PDEST Peças desenhadas do projeto de estabilidade  DWFX Sim 

PDESTC Peças desenhadas do projeto de estabilidade e escavação e contenção 

periférica 

DWFX Sim 

PDET Peças desenhadas do projeto de execução dos trabalhos DWFX Sim 

PDG Peças desenhadas do projeto de instalação de gás – obras de edificação DWFX Sim 

PDIE Peças desenhadas do projeto de instalações eletromecânicas DWFX Sim 

PDINST Peças desenhadas da instalação DWFX Sim 

PDITED Peças desenhadas do projeto de instalações telefónicas e 

telecomunicações – projeto ITED – obras de edificação 

DWFX Sim 

PDITUR Peças desenhadas do projeto da rede de telecomunicações – projeto ITUR 

– obras de urbanização 

DWFX Sim 

PDPIV Peças desenhadas projeto infraestruturas viárias DWFX Sim 
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PDPND Peças desenhadas de projeto não definido DWFX Sim 

PDRA Peças desenhadas da rede de abastecimento de águas – obras de 

urbanização 

DWFX Sim 

PDRAP Peças desenhadas do projeto da rede de águas pluviais – obras de 

urbanização 

DWFX Sim 

PDRAR Peças desenhadas do projeto da rede de águas residuais – obras de 

urbanização 

DWFX Sim 

PDREE Peças desenhadas do projeto da rede de distribuição de energia elétrica 

– obras de urbanização 

DWFX Sim 

PDRG Peças desenhadas do projeto da rede de distribuição de gás – obras de 

urbanização 

DWFX Sim 

PDRGR Peças desenhadas do estudo de conformidade com o Regulamento Geral 

do Ruído 

DWFX Sim 

PDRU Peças desenhadas do projeto de resíduos urbanos DWFX Sim 

PDSCIE Peças desenhadas do projeto de segurança contra incêndios em edifícios 

aprovado na ANEPC 

DWFX Sim 

PDST Peças desenhadas do projeto de sinalização/ trânsito DWFX Sim 

PDTC Peças desenhadas do estudo de comportamento térmico e/ ou de 

climatização 

DWFX Sim 

PDVENT Peças desenhadas do projeto de ventilação e exaustão de fumos e gases DWFX Sim 

PEA Peças escritas do projeto de redes prediais de águas -obras de edificação PDF/A Sim 

PEAC Peças escritas do projeto acústico PDF/A Sim 

PEAEXT Peças escritas do projeto de arranjos exteriores PDF/A Sim 

PEAEXTU Peças escritas do projeto de arranjos exteriores – obras de urbanização PDF/A Sim 

PEAP Peças escritas do projeto de águas pluviais – obras de edificação PDF/A Sim 

PEAPMU Peças escritas arquitetura paisagística e mobiliário urbano PDF/A Sim 

PEAR Peças escritas do projeto de redes prediais de águas residuais -obras de 

edificação 

PDF/A Sim 

PEBARR Peças escritas do projeto de beneficiação do arruamento PDF/A Sim 

PECOMB Peças escritas da instalação de armazenamento/ abastecimento 

combustíveis 

PDF/A Sim 

PEDP Parecer da E-REDES relativo à instalação subterrânea das infraestruturas 

necessárias à operação urbanística 

PDF/A Sim 

PEEE Peças escritas do projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica 

– obras de edificação 

PDF/A Sim 

PEEG Peças escritas do Estudo Geotécnico/ Relatório Interpretativo PDF/A Sim 

PEEST Peças escritas do projeto de estabilidade PDF/A Sim 

PEESTC Peças escritas do projeto de estabilidade e escavação e contenção 

periférica 

PDF/A Sim 

PEEXEC Peças escritas do projeto de execução PDF/A Sim 

PEG Peças escritas do projeto de instalação de gás – obras de edificação PDF/A Sim 

PEIE Peças escritas do projeto de instalações eletromecânicas PDF/A Sim 

PEITED Peças escritas do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações – 

projeto ITED – obras de edificação 

PDF/A Sim 
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PEITUR Peças escritas do projeto de instalações telefónicas e telecomunicações – 

projeto ITUR – obras de urbanização 

PDF/A Sim 

PEOPE Peças escritas de outros projetos ou estudos  PDF/A Sim 

PEPH Peças escritas do fracionamento de prédio em regime de propriedade 

horizontal 

PDF/A Sim 

PEPIV Peças escritas de projeto infraestruturas viárias PDF/A Sim 

PEPND Peças escritas de projeto não definido PDF/A Sim 

PEQ Planta com equipamento DWFX Sim 

PERA Peças escritas do projeto da rede de abastecimento de águas - obras de 

urbanização 

PDF/A Sim 

PERAP Peças escritas do projeto das redes de águas pluviais – obras de 

urbanização 

PDF/A Sim 

PERAR Peças escritas do projeto da rede  de águas residuais - obras de 

urbanização 

PDF/A Sim 

PEREE Peças escritas do projeto da rede de distribuição de energia elétrica – 

obras de urbanização 

PDF/A Sim 

PERG Peças escritas do projeto da rede de distribuição de gás – obras de 

urbanização 

PDF/A Sim 

PERGR Peças escritas do estudo de conformidade com o Regulamento Geral do 

Ruído 

PDF/A Sim 

PERU Peças escritas do projeto resíduos urbanos PDF/A Sim 

PESCIE Peças escritas segurança contra incêndios em edifícios aprovado na 

ANEPC 

PDF/A Sim 

PEST Peças escritas do projeto de sinalização/ trânsito PDF/A Sim 

PETC Peças escritas do estudo de comportamento térmico e/ ou de 

climatização 

PDF/A Sim 

PEVENT Peças escritas do projeto de ventilação e exaustão de fumos e gases PDF/A Sim 

PEXT Parecer emitido por entidade externa PDF/A Sim 

PRECE Pré-certificado energético PDF/A Sim 

RCCTE Declaração de conformidade regulamentar Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) 

PDF/A Sim 

RECS Declaração de capacidade profissional dos técnicos responsáveis pelo(s) 

projeto(s) do(s) sistema(s) técnico(s) objeto de requisitos no âmbito do 

RECS, emitida pela respetiva ordem profissional 

PDF/A Sim 

Certidões / Declarações /Deliberações / Notificações 

CAPIP Cópia da notificação da Câmara Municipal a comunicar a aprovação de 

um pedido de informação prévia 

PDF/A Não 

CC1951 Cópia de certidão emitida pela Câmara Municipal – prédio anterior a 1951 PDF/A Não 

CCCMM Cópia de certidão emitida pela Câmara Municipal PDF/A Não 

CDCMM Cópia de deliberação da Câmara Municipal PDF/A Não 

CNCMM Cópia da notificação da Câmara Municipal PDF/A Não 

DAPEG Declaração de inscrição em associação pública profissional do Estudo 

Geotécnico/ Relatório Interpretativo 

PDF/A Não 

DAQR Declaração de Áreas/ Quadro Regulamentar PDF Sim 
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DAT Declaração de Áreas para Taxamento PDF Sim 

DATF Declaração de Áreas das Telas Finais PDF Sim 

DCCOMB Declaração de conformidade de instalação de armazenamento/ 

abastecimento combustíveis 

PDF/A Não 

DCEE Declaração do titular de consulta a entidades externas PDF/A Sim 

DCINST Declaração do operador quanto à conformidade da instalação de antenas 

de telecomunicações 

PDF/A Não 

DPA Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto das redes prediais de águas - obras de edificação 

PDF/A Não 

DPAC Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto acústico 

PDF/A Não 

DPACESS Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de acessibilidades 

PDF/A Não 

DPAEXT Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de arranjos exteriores 

PDF/A Não 

DPAEXTU Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de arranjos exteriores – obras de urbanização 

PDF/A Não 

DPAP Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de águas pluviais – obras de edificação 

PDF/A Não 

DPAPMU Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de arquitetura paisagística e mobiliário urbano 

PDF/A Não 

DPAR Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto das redes prediais de águas residuais – obras de edificação 

PDF/A Não 

DPCOMB Declaração da associação profissional instalação de armazenamento/ 

abastecimento combustíveis 

PDF/A Não 

DPCP Declaração de inscrição em associação pública profissional do 

coordenador de projeto  

PDF/A Não 

DPDF Declaração de inscrição em associação pública profissional do diretor de 

fiscalização  

PDF/A Não 

DPDO Declaração de inscrição em associação pública profissional do diretor de 

obra 

PDF/A Não 

DPDOFL Declaração de inscrição em associação pública profissional do diretor de 

obra/ fiscalização  –  legalização 

PDF/A Não 

DPEE Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica – obras de 

edificação 

PDF/A Não 

DPEST Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de estabilidade 

PDF/A Não 

DPESTC Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de estabilidade e escavação e contenção periférica 

PDF/A Não 

DPG Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de instalação de  gás – obras de edificação 

PDF/A Não 

DPIE Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de instalações eletromecânicas 

PDF/A Não 
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DPITED Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de instalações telefónicas e telecomunicações – projeto ITED – 

obras de edificação 

PDF/A Não 

DPITUR Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto da rede de telecomunicações – projeto ITUR – obras de 

urbanização 

PDF/A Não 

DPOPE Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor de 

outros projetos ou estudos 

PDF/A Não 

DPPA Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto arquitetura  

PDF/A Não 

DPPIV Declaração da associação  profissional do Projeto infraestruturas  viárias PDF/A Não 

DPPND Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto não definido 

PDF/A Não 

DPRA Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto da rede de abastecimento de águas - obras de urbanização 

PDF/A Não 

DPRAAU Declaração de inscrição em associação pública profissional do 

responsável pela autorização de alteração à utilização 

PDF/A Não 

DPRAP Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto da rede de águas pluviais – obras de urbanização 

PDF/A Não 

DPRAR Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto da rede de abastecimento de água residuais - obras de 

urbanização 

PDF/A Não 

DPREE Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto da rede de distribuição de energia elétrica – obras de urbanização 

PDF/A Não 

DPREI Declaração da associação profissional do técnico responsável pela 

execução das instalações 

PDF/A Não 

DPRG Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto da rede de distribuição de gás – obras de urbanização 

PDF/A Não 

DPRGR Declaração da associação profissional do autor do estudo de 

conformidade com o Regulamento Geral do Ruído 

PDF/A Não 

DPRU Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de resíduos urbanos 

PDF/A Não 

DPSCIE Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de segurança contra incêndios em edifícios 

PDF/A Não 

DPST Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de sinalização/ trânsito 

PDF/A Não 

DPTC Declaração da associação profissional do autor do estudo de 

comportamento térmico e/ ou de climatização 

PDF/A Não 

DPVENT Declaração de inscrição em associação pública profissional do autor do 

projeto de ventilação e exaustão de fumos e gases 

PDF/A Não 

DRID Declaração de responsabilidade pelas instalações desportivas PDF/A Sim 

DRTRO Declaração de responsabilidade do técnico responsável pela obra PDF/A Sim 

RSECE Declaração de conformidade regulamentar Sistemas Energéticos e de 

Climatização dos Edifícios (RSECE) 

PDF/A Sim 
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Informação Cartográfica / Topográfica /Fotográfica 

FOTOS Fotografias atualizadas da obra ou local da obra, a cores PDF/A Sim 

LT Levantamento topográfico DWFX Sim 

LVTOPG Levantamento topográfico georreferenciado em formato editável DWG/DXF Não 

PTLOC Plantas de localização extraídas do GeoMafra PDF/A Sim 

Garantias Bancárias 

CCAU Comprovativo da prestação de caução – garantia bancária PDF/A Não 

Documentos Diversos 

CALAC Cópia de alvará anterior ou admissão de comunicação prévia anterior PDF/A Não 

DOCODWF Outros documentos entregues pelo munícipe em formato DWF DWFX Sim 

DOCOPDF Outros documentos entregues pelo munícipe em formato PDF PDF/A Sim 

DUT Descrição da utilização futura do terreno PDF/A Sim 

EXPOS Exposição PDF/A Sim 

FTHAB Ficha técnica da habitação PDF/A Sim 

MIAET Modelo AT-A27 – Informação adicional para emissão de autorização de 

empreendimento turístico 
PDF/A Sim 

MIAUD Modelo AT-A26 – Informação adicional para emissão de autorização de 

instalação desportiva 
PDF/A Sim 

RFID Regulamento de funcionamento da instalação desportiva PDF/A Sim 

TAUID Titulo de autorização de utilização do edifício ou fração para instalação 

desportiva 

PDF/A Sim 

TF Telas Finais das obras de edificação DWFX Sim 

TFLOT Telas Finais da operação de loteamento DWFX Sim 

INE 

INE Ficha com os elementos estatísticos do INE PDF/A Sim 

INEA Ficha com os elementos estatísticos do INE – Arquitetura PDF/A Sim 

INEAU Ficha com os elementos estatísticos do INE – Alteração de utilização PDF/A Sim 

INEL Ficha com os elementos estatísticos do INE – Loteamentos PDF/A Sim 

INERT Ficha com os elementos estatísticos do INE – Remodelação de terrenos PDF/A Sim 

INEU Ficha com os elementos estatísticos do INE – utilização PDF/A Sim 

Pedidos de Isenção 

IEG Pedido de isenção de apresentação de estudo geotécnico/ relatório 

interpretativo 

PDF/A Sim 

ISA Pedido de isenção de apresentação de projeto das redes prediais de 

águas – obras de edificação 

PDF/A Sim 

ISAC Pedido de isenção de apresentação de projeto acústico PDF/A Sim 

ISAP Pedido de isenção de apresentação de projeto de águas pluviais – obras 

de edificação 

PDF/A Sim 

ISAPMU Pedido de isenção do  projeto de arquitetura paisagística e mobiliário 

urbano 

PDF/A Sim 

ISBARR Pedido de  isenção projeto de beneficiação de arruamento PDF/A Sim 

ISEE Pedido de isenção de apresentação de projeto de alimentação e 

distribuição de energia elétrica – obras de edificação 

PDF/A Sim 

ISEST Pedido de isenção de apresentação de projeto de estabilidade PDF/A Sim 
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ISESTC Pedido de isenção de apresentação de projeto de estabilidade e 

escavação e contenção periférica 

PDF/A Sim 

ISEXT Pedido de isenção de apresentação de projeto de arranjos exteriores PDF/A Sim 

ISEXTU Pedido de isenção de apresentação de projeto de arranjos exteriores –

obras de urbanização 

PDF/A Sim 

ISFSCIE Pedido de isenção de apresentação de ficha de segurança contra incêndio 

em edifícios  

PDF/A Sim 

ISG Pedido de isenção de apresentação de projeto de instalação de gás – 

obras de edificação 

PDF/A Sim 

ISIE Pedido de isenção de apresentação de projeto de instalações 

eletromecânicas 

PDF/A Sim 

ISITED Pedido de isenção de apresentação de projeto de instalações telefónicas 

e telecomunicações – projeto ITED – obras de edificação 

PDF/A Sim 

ISITUR Pedido de isenção de apresentação de projeto da rede de 

telecomunicações – projeto ITUR – obras de urbanização 

PDF/A Sim 

ISPAR Pedido de isenção de apresentação de projeto das redes prediais de 

águas residuais – obras de edificação 

PDF/A Sim 

ISPIV Pedido de  isenção projeto – Projeto infraestruturas viárias PDF/A Sim 

ISRA Pedido de isenção de apresentação de projeto da rede de abastecimento 

de águas – obras de urbanização 

PDF/A Sim 

ISRAP Pedido de isenção de apresentação de projeto da rede de águas pluviais 

– obras de urbanização 

PDF/A Sim 

ISRAR Pedido de isenção de apresentação de projeto das redes de águas 

residuais – obras de urbanização 

PDF/A Sim 

ISREE Pedido de isenção de apresentação de projeto da rede de distribuição de 

energia elétrica – obras de urbanização 

PDF/A Sim 

ISRG Pedido de isenção de apresentação de projeto da rede de distribuição de 

gás – obras de urbanização 

PDF/A Sim 

ISRGR Pedido de isenção de apresentação de estudo de conformidade com o 

Regulamento Geral do Ruído 

PDF/A Sim 

ISRU Pedido de isenção de apresentação de projeto de resíduos urbanos PDF/A Sim 

ISSCIE Pedido de isenção de apresentação de projeto de segurança contra 

incêndios em edifícios 

PDF/A Sim 

ISST Pedido de isenção de apresentação de projeto de sinalização/ trânsito PDF/A Sim 

ISTC Pedido de isenção de apresentação de estudo de comportamento térmico 

e/ ou de climatização 

PDF/A Sim 

ISVENT Pedido de isenção de apresentação de projeto de ventilação e exaustão 

de fumos e gases 

PDF/A Sim 

Execução de Obra 

DEMP Declaração de Empreiteiro  PDF Sim 

LIVRO Livro de Obra PDF/A Sim 

LIVROE Livro de Obra versão final com termo de encerramento PDF/A Sim 

CVL Comprovativo de contratação do Diretor de Obra, por vínculo laboral ou 

de prestação de serviços 

PDF/A Não 
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CAP Certificado de aptidão profissional – Diretor de obra PDF/A Não 

PSS Plano de segurança e saúde PDF/A Sim 

Seguros 

SAT Apólice de seguro de acidentes de trabalho PDF/A Não 

SRC Apólice de seguro de responsabilidade civil do projetista PDF/A Não 

SRCA Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de águas 

- obras de edificação 

PDF/A Não 

SRCAC Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

acústico 

PDF/A Não 

SRCACESS Apólice de Seguro de responsabilidade civil do projeto de acessibilidades PDF/A Não 

SRCAEXT Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

arranjos exteriores 

PDF/A Não 

SRCAEXTU Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

arranjos exteriores-obras de urbanização 

PDF/A Não 

SRCAP Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de águas 

pluviais - obras de edificação 

PDF/A Não 

SRCAPMU Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

arquitetura paisagística e mobiliário urbano 

PDF/A Não 

SRCAPU Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto rede de 

águas pluviais - obras de urbanização 

PDF/A Não 

SRCAR Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de águas 

residuais - obras de edificação 

PDF/A Não 

SRCARU Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto rede de 

águas residuais - obras de urbanização  

PDF/A Não 

SRCAU Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto rede de 

águas - obras de urbanização 

PDF/A Não 

SRCAUTIL Apólice de Seguro de responsabilidade civil do responsável pela 

autorização de alteração de utilização 

PDF/A Não 

SRCCO Apólice de seguro de responsabilidade civil do coordenador de projeto PDF/A Não 

SRCDF Apólice de seguro de responsabilidade civil do diretor de fiscalização  PDF/A Não 

SRCDO Apólice de seguro de responsabilidade civil do diretor de obra PDF/A Não 

SRCE Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

estabilidade 

PDF/A Não 

SRCEE Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

eletricidade 

PDF/A Não 

SRCEECP Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

estabilidade, escavação e contenção periférica 

PDF/A Não 

SRCEG Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de estudo 

geotécnico 

PDF/A Não 

SRCELE Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

eletricidade –obras de edificação 

PDF/A Não 

SRCELEU Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto rede de 

eletricidade – obras de urbanização 

PDF/A Não 
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SRCEST Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

estabilidade 

PDF/A Não 

SRCG Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de gás – 

obras de edificação 

PDF/A Não 

SRCGU Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto rede de 

gás –obras de urbanização 

PDF/A Não 

SRCIE Apólice de seguro de responsabilidade civil do projeto de instalações 

eletromecânicas 

PDF/A Não 

SRCITED Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

instalações telefónicas 

PDF/A Não 

SRCITUR Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto rede de 

instalações telefónicas e telecomunicações 

PDF/A Não 

SRCOPE Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do outros projetos 

ou estudos  

PDF/A Não 

SRCPA Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

arquitetura  

PDF/A Não 

SRCPIV Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

infraestruturas  viárias 

PDF/A Não 

SRCREE Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto rede de 

eletricidade – obras de urbanização 

PDF/A Não 

SRCREI Apólice de seguro de responsabilidade civil do técnico responsável pela 

execução das instalações 

PDF/A Não 

SRCRGR Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do estudo de 

conformidade do regulamento geral do ruído 

PDF/A Não 

SRCRU Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

resíduos urbanos 

PDF/A Não 

SRCSCIE Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

segurança contra incêndios 

PDF/A Não 

SRCST Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

sinalização/ trânsito 

PDF/A Não 

SRCT Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de térmico PDF/A Não 

SRCTIT Apólice de seguro de responsabilidade civil do titular da exploração PDF/A Não 

SRCVENT Apólice de seguro de responsabilidade civil do autor do projeto de 

ventilação e exaustão 

PDF/A Não 

Termos de Responsabilidade 

TRA Termo de responsabilidade do autor do projeto das redes prediais de 

águas - obras de edificação 

PDF Sim 

TRAAU Termo de responsabilidade pela autorização de alteração à utilização PDF Sim 

TRACES Termo de responsabilidade do autor do plano de acessibilidades PDF Sim 

TRAEPA Termo de responsabilidade do autor do estudo ou projeto de acústica PDF Sim 

TRAEXT Termo de responsabilidade do autor de projeto de arranjos exteriores PDF Sim 

TRAEXTU Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores – 

obras de urbanização 

PDF Sim 
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TRAP Termo de responsabilidade do autor do projeto de águas pluviais – obras 

de edificação 

PDF Sim 

TRAPMU Termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura 

paisagística e mobiliário urbano 

PDF Sim 

TRAR Termo de responsabilidade do autor do projeto das redes prediais de 

águas residuais - obras de edificação 

PDF Sim 

TRARQ Termo de responsabilidade do autor de projeto de arquitetura PDF Sim 

TRCA Termo de responsabilidade do coordenador de projeto atestando a não 

apresentação dos projetos de especialidade – Alterações 

PDF Sim 

TRCP Termo de responsabilidade do coordenador de projeto PDF Sim 

TRDFEA Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização – Emissão de alvará PDF Sim 

TRDFU Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização – Utilização PDF Sim 

TRDODFL Termo de responsabilidade do diretor de obra/ fiscalização de obra – 

Legalização 

PDF Sim 

TRDOEA Termo de responsabilidade do diretor de obra – Emissão de alvará PDF Sim 

TRDOU Termo de responsabilidade do diretor de obra – Utilização PDF Sim 

TREE Termo de responsabilidade do autor do projeto de alimentação e 

distribuição de energia elétrica – obras de edificação 

PDF Sim 

TREG Termo de responsabilidade do autor do Estudo Geotécnico/ Relatório 

Interpretativo 

PDF Sim 

TREOU Termo de responsabilidade pela execução das obras de urbanização PDF Sim 

TREST Termo de responsabilidade do autor do projeto de estabilidade PDF Sim 

TRESTC Termo de responsabilidade do autor do projeto de estabilidade e 

escavação e contenção periférica 

PDF Sim 

TRG Termo de responsabilidade do autor do projeto de instalação de gás – 

obras de edificação 

PDF Sim 

TRIE Termo de responsabilidade do autor do projeto de instalações 

eletromecânicas 

PDF Sim 

TRITED Termo de responsabilidade do autor do projeto de instalações telefónicas 

e telecomunicações – projeto ITED – obras de edificação 

PDF Sim 

TRITUR Termo de responsabilidade do autor do projeto da rede de 

telecomunicações – projeto ITUR – obras de urbanização 

PDF Sim 

TROPE Termo de responsabilidade do autor de outros projetos ou estudos  PDF Sim 

TRPIV Termo de  responsabilidade do autor de projeto de infraestruturas viárias PDF Sim 

TRPND Termo de responsabilidade do autor de projeto não definido PDF Sim 

TRRA Termo de responsabilidade do autor do projeto das redes de 

abastecimento de águas - obras de urbanização  

PDF Sim 

TRRAP Termo de responsabilidade do autor do projeto da rede de águas pluviais 

– obras de urbanização 

PDF Sim 

TRRAR Termo de responsabilidade do autor do projeto das redes de águas 

residuais - obras de urbanização 

PDF Sim 

TRREE Termo de responsabilidade do autor do projeto da rede de distribuição de 

energia elétrica – obras de urbanização 

PDF Sim 
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TRREI Termo de responsabilidade do técnico responsável pela execução das 

instalações elétricas 

PDF Sim 

TRRG Termo de responsabilidade do autor do projeto da rede de distribuição de 

gás – obras de urbanização 

PDF Sim 

TRRGR Termo de responsabilidade do autor do estudo de conformidade com o 

Regulamento Geral do Ruído 

PDF Sim 

TRRU Termo de responsabilidade do autor do projeto de resíduos urbanos PDF Sim 

TRSCIE Termo de responsabilidade do autor do projeto de segurança contra 

incêndios em edifícios 

PDF Sim 

TRST Termo de responsabilidade do autor do projeto de sinalização/ trânsito PDF Sim 

TRTC Termo de responsabilidade do autor do estudo de comportamento 

térmico e/ ou de climatização 

PDF Sim 

TRVENT Termo de responsabilidade do autor do projeto de ventilação e exaustão 

de fumos e gases 

PDF Sim 

 


