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EDITAL N.º  71/2022 

 
 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara Municipal de Sines, no uso de 
competências próprias, torna públicas, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 10º do 
Regulamento Municipal de Edificações Urbanas, Aviso n.º 13379/2016, publicado em Diário 

da República, 2.ª série, n.º 208, de 28 de outubro de 2016, as normas técnicas para a 
instrução das operações urbanísticas em formato digital, aprovadas em reunião de câmara 
de 06 de janeiro de 2022.  

NORMAS TÉCNICAS PARA A INSTRUÇÃO DE REQUERIMENTOS E ELEMENTOS 
INSTRUTÓRIOS DA ÁREA DO URBANISMO EM FORMATO DIGITAL 

 

I) Normas Técnicas   

1. Regras gerais  

1.1. Todos os elementos (documentos, peças escritas e peças desenhadas) de 

um requerimento, são obrigatoriamente entregues em formato digital. 

1.2. Cada ficheiro ou pasta comprimida para cada elemento instrutório não deve 
ocupar mais do que o tamanho que estará identificado no portal de serviços 

online do Município podendo, contudo, em casos excecionais esse valor ser 
excedido. 

1.3. A cada elemento instrutório obrigatório na instrução de um requerimento 

deverá corresponder sempre apenas um ficheiro da lista apresentada no 
requerimento nos serviços online do Município. 

1.4. Apenas serão aceites ficheiros em pastas comprimidas nos elementos 

instrutórios em que expressamente tal seja indicado na lista apresentada no 
respetivo requerimento nos serviços online do Município. 

1.5. Nos casos em que o elemento obrigatório de instrução corresponder a mais 

do que um documento distinto com subscritores distintos, poderão os mesmos 
ser constituídos num único ficheiro que combine esses vários documentos, sem 
prejuízo do cumprimento das regras de formato e assinatura.  

1.6. O nome dos ficheiros deverá permitir identificar inequivocamente o seu 
conteúdo sendo pré-determinado consoante a indicação da respetiva sigla, por 
elemento instrutório, na ficha de serviço específica do requerimento disponível 

na página da internet dos serviços online do Município. 

 



 

www.sines.pt 
M U N I C Í P I O   
Câmara Municipal  

 

 

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da 
Câmara Municipal de Sines. 

Câmara Municipal de Sines    Largo Ramos da Costa, 21 A   7520-159 Sines 

Telefone: (+351) 269 630 600  E-mail: geral@mun-sines.pt 
  NIPC: 502 563 010 Pág. 2 de 8 

DE039E01 
 

2. Formas e canais de instrução 

2.1. A instrução de qualquer requerimento/processo poderá ser efetuada pelas 

seguintes formas e canais: 

2.1.1. Online 

2.1.1.1.  Deve ser realizada no portal de serviços online do Município, 

disponível através da seguinte página da internet 
https://servicosonline.sines.pt. 

2.1.1.2.  Para efetuar a submissão de requerimentos/processos 

através do referido portal, o/a interessado/a ou representante legal 
necessita de efetuar o registo prévio, o qual, após validado pelos 
serviços do Município, permite a autenticação e acesso à sua área 

pessoal. 

2.1.1.3. A instrução de requerimentos e respetivos elementos 
instrutórios, cujos formulários eletrónicos estejam disponíveis no 

portal de serviços online do Município, é exclusivamente efetuada em 
formato digital. 

2.1.2. Presencial ou por Correio Postal 

2.1.2.1.  A instrução presencial deve ser realizada no atendimento do 
Balcão Único do Município de Sines. 

2.1.2.1.1. Os elementos instrutórios de um requerimento 

devem ser apresentados em formato digital em suportes ou 
dispositivos de armazenamento (CD/DVD/PenDrive). O suporte 
ou dispositivo de armazenamento apenas será utilizado pelo 

Município para descarregamento dos elementos instrutórios 
aquando da instrução do requerimento sendo devolvido ao/à 
interessado/a ou representante legal. 

2.1.2.2.  A instrução por correio postal deve ser realizada mediante o 
envio de carta para o endereço postal do Município. 

2.1.2.2.1. Os pedidos ou comunicações e respetivos elementos 

instrutórios deverão ser apresentados em formato digital por 
meio de entrega de suportes ou dispositivos de armazenamento 
(CD/DVD). 

2.1.2.2.2. O suporte ou dispositivo de armazenamento apenas 
será utilizado pelo Município para descarregamento dos 
elementos instrutórios aquando da instrução do requerimento 

sendo devolvido ao/à interessado/a ou seu representante legal 
caso seja acompanhado de envelope com portes pagos dirigido 

https://servicosonline.sines.pt/
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ao remetente, sob pena de inutilização. 

2.1.2.3.  Para ambas as formas de instrução, os ficheiros deverão ser 

gravados numa única pasta por requerimento para simplificar o 
processo de leitura. 

2.2. Sem prejuízo do definido no ponto 2.1, nas situações de inexistência ou 

indisponibilidade dos sistemas informáticos, a instrução dos 
requerimentos/processos deve decorrer preferencialmente com recurso a outros 
suportes digitais. 

 

3. Tipos de formatos admitidos para os elementos instrutórios 

3.1. Sem prejuízo de formatos específicos previstos em legislação especial, são 

considerados aceites para as principais tipologias de elementos instrutórios os 
seguintes formatos: 

3.1.1. Documentos e peças escritas, imagens, fotografias e levantamentos 

fotográficos 

3.1.1.1. PDF/A (ISO 19005) – São os formatos de ficheiro que serão 
utilizados para os documentos, peças escritas, imagens, fotografias e 

levantamentos fotográficos. 

3.1.2. Peças desenhadas 

3.1.2.1. DWG, DXF ou SHP – A utilizar para o ficheiro 

georreferenciado correspondente ao levantamento topográfico e à 
planta de implantação. 

3.1.2.2. DWFx – A utilizar para as restantes peças desenhadas, 

permitindo medições e manuseamento de camadas, dado ser um 
formato vetorial não editável que suporta a assinatura digital 
qualificada. 

 

4. Especificações dos documentos e peças escritas, fotografias e 
levantamentos fotográficos (PDF/A) 

4.1.1. Documentos e peças escritas 

4.1.1.1. Cada elemento instrutório dos documentos e peças escritas 
deve corresponder a um único ficheiro, em formato PDF/A, em 

tamanho A4. 

4.1.2. Fotografias, imagens e levantamentos fotográficos 
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4.1.2.1. Deverão ser entregues num único ficheiro em formato PDF/A. 

 

5. Especificações das peças desenhadas (DWFx)  

5.1. As peças desenhadas respeitantes ao projeto de arquitetura (plantas, 
cortes, alçados, pormenores, etc) ou outras peças desenhadas que não as 

integrantes de projetos de especialidades, são apresentadas num único ficheiro 
em formato DWFx. 

5.2. As peças desenhadas respeitantes a integrantes de projetos de 

especialidades são apresentadas num único ficheiro em formato DWFx, por 
especialidade, que contém todas as folhas a elas relativas. 

5.3. Cada peça desenhada deverá ser devidamente identificada com a 

designação atribuída na sua respetiva legenda. (Ex.: plantas dos pisos, planta 
de coberturas, planta de implantação, corte longitudinal AB, etc.). 

5.4. Todas as folhas contidas num ficheiro DWFx são criadas com o 

formato/escala igual ao de impressão. 

5.4.1. O layout de impressão tem de ser coincidente com o tamanho da 
folha da peça desenhada. 

5.4.2. As escalas indicadas nos desenhos não dispensam a cotagem dos 
mesmos, assim como as cores deverão respeitar o estipulado no ponto 6 
do Anexo II da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril e do artigo 17.º do 

Regulamento Municipal de Edificações Urbanas. 

5.5. A unidade utilizada é o metro, com precisão de duas casas decimais.  

5.6. A impressão deve ser configurada para que a componente vetorial do 

ficheiro tenha uma definição (DPI) suficiente para garantir esta precisão. 

5.7. As peças desenhadas incluem legendas, contendo todos os elementos 
necessários à identificação da peça: o nome do requerente/titular, a localização, 

o número do desenho, a escala, a especificação da peça desenhada, 
nomeadamente o nome do autor do projeto e a data (em formato dd-mm-aaaa). 

 

6. Especificações dos ficheiros georreferenciados 

6.1. Todos os processos de comunicação prévia, licenciamento ou autorização de 
operações urbanísticas têm de ser acompanhados de levantamento topográfico e 

de planta de implantação sobre o levantamento topográfico, de acordo com as 
seguintes indicações: 
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6.1.1. O levantamento topográfico será ligado à rede de apoio topográfico 
existente em todo o território municipal, disponível no sítio da Internet do 

Município de Sines; 

6.1.2. Os levantamentos topográficos são da responsabilidade de técnicos 
habilitados para o efeito, sendo obrigatória a identificação destes na planta 

de levantamento. 

6.1.3. O levantamento topográfico inclui: 

6.1.3.1. A totalidade do prédio rústico ou urbano onde se insere o 

objeto de licenciamento, à escala 1/200 ou superior (em casos em 
que a área a levantar ultrapasse 1 ha, poderão aceitar-se escalas 
inferiores, 1/500 ou mesmo 1/1000), com curvas de nível no mínimo 

de metro a metro e cotas altimétricas nos pontos notáveis, com a 
delimitação da área objeto da operação urbanística; 

6.1.3.2. A delimitação e identificação de cada artigo matricial e ou de 

cada prédio, caso a operação urbanística incida sobre mais do que 
um; 

6.1.3.3. Os arruamentos confinantes, muros e edificações existentes a 

uma distância não inferior a 5 m do polígono atrás referido, bem 
como as respetivas cotas de soleira. 

6.1.4. A implantação da edificação, loteamento ou obras de urbanização 

que se pretende realizar tem de ser feita sobre o levantamento 
topográfico, em formato vetorial (dxf, dwg ou shp). 

 

7. Plantas de localização 

7.1. As plantas de localização podem ser obtidas presencialmente no 
atendimento do Balcão Único do Município de Sines ou através da página da 

internet do Município (www.sines.pt). 

7.2. A planta de localização com delimitação da área objeto da operação e sua 
área de enquadramento, assim como os extratos das cartas da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN), quando exigíveis, com a 
delimitação do prédio, devem ser apresentados num único ficheiro PDF/A. 

 

8. Assinatura de requerimentos e elementos instrutórios 

8.1. Todos os requerimentos são assinados pelos requerentes ou pelos seus 
representantes legais, devidamente mandatados. 

http://www.sines.pt/
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8.2. Para os requerimentos apresentados através do portal municipal de serviços 
online é dispensada a assinatura, presumindo o Município a autoria dos atos 

praticados, quando: 

8.2.1. seja utilizado o certificado digital do Cartão do Cidadão ou a Chave 
Móvel Digital como meio de autenticação segura, ao abrigo do artigo 4.º da 

Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, na sua redação atual; 

8.2.2. seja utilizado o número de identificação fiscal e palavra chave com a 
expressa aceitação dos termos do contrato de adesão aos serviços online. 

8.3. Nos casos dos requerimentos entregues presencialmente em papel, a 
autenticidade da assinatura do requerimento e da declaração relativa à 
conformidade de cópias digitais dos documentos em formato digital com os 

originais, será conferida pelo/a funcionário/a que proceder à receção do 
documento, por meio da exibição do respetivo documento de identificação 
(reconhecimento por semelhança), salvo se, por força de lei ou regulamento, for 

obrigatória qualquer outra forma. 

8.4. Apenas são subscritos com assinatura digital qualificada os elementos 
instrutórios em que seja declarada autoria ou responsabilidade conforme 

indicação nas fichas de serviço específicas de cada requerimento disponíveis no 
portal municipal de serviços online. 

8.5. Podem ser apresentadas cópias simples em formato digital (PDF/A) 

conformes com os respetivos originais, quando se tratem de documentos que 
não estejam assinados com assinatura digital qualificada pelo/a(s) subscritores 
e/ou representantes das respetivas entidades emissoras, bastando a declaração 

no requerimento a assumir que os dados (cópias) constantes do/a mesmo/a 
correspondem à verdade sob de compromisso de honra em consciência de 
incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas declarações. 

 

9. Representação do/a titular de um processo 

9.1. Os poderes de representação são regulados pelo direito civil. 

9.2. A estes poderes associam-se usualmente as seguintes tipologias de 
representação e respetivos documentos comprovativos da respetiva qualidade: 

9.2.1. Representação legal – instrução com documento que comprove o ato 

jurídico que confira o poder de representação ou sentença judicial que 
comprove essa qualidade (ex.: documento que comprove que a pessoa é 
tutor/a de outrem; documento que comprove que a pessoa é a cabeça de 

casal da herança de outrem, etc.); 

9.2.2. Representação orgânica ou estatutária, nomeadamente, de: 
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9.2.2.1. Sociedades: Instrução com certidão da conservatória do 
registo comercial ou indicação, no requerimento, do código de acesso 

à certidão permanente e do(s) documento(s) de identificação do/a(s) 
representante(s) legal(ais); 

9.2.2.2. Associações ou Fundações: Instrução com a ata de eleição 

dos corpos diretivos e o(s) documento(s) de identificação do/a(s) 
representante(s) legal(ais). 

9.2.2.3. Condomínios: Instrução com a ata de eleição do/a(s) 

administrador(es/as) e o(s)documento(s) de identificação do(s) 
administrador(es/as).  

9.2.3. Representação voluntária – instrução com procuração ou indicação, 

no requerimento do código da procuração online. (cfr. artigo 262.º do 
Código Civil); 

9.2.4. Mandato (com ou sem representação) – instrução com contrato de 

mandato (cfr. 1157.º do Código Civil); 

9.2.5. Gestor de negócios – carece de ratificação posterior (cfr. artigo 464.º 
do Código Civil). 

9.3. Os documentos comprovativos da qualidade de representante são instruídos 
de acordo com os seguintes termos: 

9.3.1. Em formato digital, se subscritos com assinatura digital qualificada 

do/a titular; 

9.3.2. Através de indicação do código de consulta no requerimento, 
tratando-se de procuração online; 

9.3.3. Tratando-se de documentos em formato papel subscritos com 
assinatura autógrafa do/a titular: 

9.3.3.1. Caso o requerimento seja submetido através dos “Serviços 

Online” ou através de correio postal, é aceite uma cópia do 
documento original, com termo de autenticação assinado digitalmente 
por entidade com competência, nos termos do Decreto-Lei n.º 76-

A/2006, de 29 de março, na sua redação atual; 

9.3.3.2. Caso o requerimento seja entregue em atendimento 
presencial, é aceite a exibição do documento original, para efeitos de 

conferência sempre que se revele necessário, devendo constar do 
CD/DVD/PenDrive cópia digital do documento. 

10. Junção, correção e substituição de documentos  
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10.1. Quando houver necessidade de submissão de um pedido de junção de 
elementos são respeitadas as regras e especificações de apresentação dos 

elementos instrutórios. 

10.2. A entrega de correções aos elementos instrutórios de qualquer 
requerimento consiste na entrega de um novo ficheiro referente ao elemento a 

substituir, com a totalidade de folhas desse elemento, mantendo as restantes 
propriedades do mesmo, acrescendo ao nome o número da versão entregue. 

11. Entrada em vigor  

11.1. As presentes normas entram em vigor em simultâneo com a entrada em 
funcionamento do portal de serviços online do Município. 

11.2. As presentes normas substituem as normas publicadas pelo Edital n.º 

126/2017, as quais se consideram revogadas a partir da data de entrada em 
funcionamento do portal de serviços online do Município. 

II) Minuta de declaração  

  

O Município disponibiliza no site institucional e no portal de serviços online as seguintes 
minutas:   

Minuta de Declaração de Mandato para Procedimento Administrativo - 
Deverá ser usada para indicar quem vai representar o/a titular de um pedido 
inicial ou de um processo já existente, ao nível do urbanismo, no Município. 

Poderá não conter assinatura digital do/a representado/a, mas terá que ser, depois 
de preenchida e assinada pelo/a representado/a, digitalizada e assinada 
digitalmente pelo/a representante, e ser submetida respeitando as regras do 

elemento instrutório “Representante - Documentos Comprovativos da Qualidade 
de Representante”.  

Sines, junho de 2022 

O Presidente da Câmara 
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