
Entrega de pedidos de Operações Urbanísticas em formato digital

1. O processo de revisão do Plano Diretor de Ponte da Barca encontra-se em fase de conclusão. Em 
simultâneo, iniciou-se recentemente, o processo de elaboração de outro importante instrumento de 
gestão territorial, o Plano de Urbanização da Vila de Ponte da Barca.

Estes dois instrumentos foram desenvolvidos e preparados para o manuseamento digital, 
respondendo, assim, a novas formas de interação com o munícipe e com outras entidades exteriores 
ao município.

A par destes processos relativos ao ordenamento e gestão municipal do território, realizou-se 
também uma profunda alteração de simplificação e adequabilidade do “Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização” e da “Tabela de Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação”, 
preparando, deste modo, respostas à altura das exigências contemporâneas.

Esta Autarquia, encetou, ainda, ao longo deste período, a preparação dos serviços de licenciamento 
e gestão urbanística para a implementação de ferramentas compaginadas em conformidade com as 
novas tecnologias. 

Assim, o Município instituiu a aceitação em formato digital - de acordo com o Regulamento 
Municipal de Edificação e Urbanização - de pretensões para novas Operações Urbanísticas, com a 
certeza da melhoria que alcançará nos serviços prestados aos seus concidadãos.

2. Todos  os  elementos  anexos  a  um pedido  deverão  deverão ser entregues em formato digital 
conforme as regras estabelecidas no regulamento municipal de urbanização e edificação, artº 8.

3. Para efeitos de optimização de espaço recomenda-se que cada folha de um ficheiro não deve 
ocupar mais do que 500KB.

4. Ferramentas úteis:

- Criação de ficheiros DWF: DWF     Writer  

- Assinatura digital de ficheiros DWF: Autodesk     Design     Review  

- Criação de ficheiros PDF: PDF Creator 

- Agregação de ficheiros PDF: PDF Fill Free 

- Assinatura digital de ficheiros PDF: JSignPdf 

http://usa.autodesk.com/dwf-writer/
http://jsignpdf.sourceforge.net/%20
http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
http://usa.autodesk.com/design-review/
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