
 

 

 
 

URBANISMO 
N04.1 - 1 / 3 (jan/2022) 

Requerimento - U04 N04.1 – licenciamento 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

No caso de operações de loteamento 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Anexo I – n.º 1 Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 13 [al. a)] Documentos comprovativos da qualidade de titular 
de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 
 Certidão do registo comercial; 
 Ata da tomada de posse da direção e dos 

respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de 
natureza associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1Anexo I – n.º 13 [al. a)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 
representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

 
1Anexo I – n.º 13 [al. c)] Termo de responsabilidade do coordenador do 

projeto. 
Termo do coordenador do 
projeto 

pdf TRCA_coordenador Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 13 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 13 [al. c)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de loteamento. 
Termo de operação de 
loteamento 

pdf TROL_loteamento Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 13 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 13 [al. i)] Termo de responsabilidade do autor do plano de 

acessibilidades que ateste que a execução da 
operação se conforma com o Decreto -Lei n.º 
163/2006, de 8 de agosto. 

Termo do plano de 
acessibilidades 

pdf TRPA_acessibilidades Condicional Quando aplicável 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 13 [al. h)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

estudo de conformidade com o Regulamento Geral 
do Ruído. 

Termo de conformidade 
RG ruído 

pdf TRCAC_ruido Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
 
1Anexo I – n.º 5 Memória descritiva contendo os diversos tópicos 

identificados nas subalíneas da alínea i). 
Memória de operação de 
loteamento 

pdf MDLOTE_loteamento Obrigatório  
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2Art.º 16.º - SNDFI Medidas excecionais e/ou medidas de minimização Minimização de perigo de 
incêndio 

pdf SSQ_medidas Condicional Quando aplicável 

1Anexo I – n.º 13 [al. i)] Memória descritiva relativa ao plano de 
acessibilidades. 

Memória do plano de 
acessibilidades 

pdf MDACE_acessibilidad
es 

Condicional Quando aplicável 

 
1Anexo I – n.º 2 
1Anexo I – n.º 13 [al. e)] 

Planta de localização atualizada à escala 1:1.000 
com a delimitação da área objeto da operação. 

Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 3 Levantamento topográfico, sempre que haja 
alteração da topografia ou da implantação das 
construções, à escala de 1:200 e sempre que em 
processo existente este não conste. 

Levantamento topográfico dwf TOP_topografia Obrigatório  

1Anexo I – n.º 13 [al. f)] 
NORMA 

Planta de síntese do loteamento, indicando, 
nomeadamente, a modelação proposta para o 
terreno, a estrutura viária, as redes de 
abastecimento de água e de saneamento, de 
energia elétrica, de gás e de condutas destinadas à 
instalação de infraestruturas de telecomunicações, a 
divisão em lotes e sua numeração, finalidade, áreas 
de implantação e de construção, número de pisos 
acima e abaixo da cota de soleira e número de 
fogos, com especificação dos destinados a 
habitações a custos controlados, quando previstos, 
e a localização dos equipamentos e das áreas que 
lhes sejam destinadas, bem como das áreas para 
espaços verdes e de utilização coletiva, 
georreferenciada. 

Planta de síntese dwg PS_sintese Obrigatório  

1Anexo I – n.º 5 [al. h)] Quadro sinóptico, conforme modelo da autarquia a 
integrar a planta de síntese. 

1Anexo I – n.º 13 [al. g)] Planta com identificação dos percursos acessíveis, 
descrevendo e justificando na memória descritiva as 
soluções adotadas. 

Planta de cedências + 
percursos acessíveis 

dwg PACDP_ceder Obrigatório  

1Anexo I – n.º 13 [al. j)] Planta com identificação das áreas de cedência para 
o domínio municipal, a qual será vertida para a 
planta do cadastro predial. 

Condicional Quando aplicável 

1Anexo I – n.º 13 [al. i)] Plano de acessibilidades que apresente a rede de 
espaços e equipamentos acessíveis. 

Plano de acessibilidades dwf PAC_acessibilidades Condicional Quando aplicável 

 
1Anexo I – n.º 13 [al. l)] Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria 

n.º 235/2013, de 24 de julho. 
Ficha de elementos e 
estatística 

pdf FE_estatistica Obrigatório  

1Anexo I – n.º 13 [al. h)] Estudo que demonstre a conformidade com o 
Regulamento Geral do Ruído, contendo informação 
acústica. 

Estudo conformidade com 
ruído 

pdf EA_ruido Obrigatório  

NORMA Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos Obrigatório  
1Anexo I – n.º 13 [al. k)] Simulação virtual tridimensional. Simulação tridimensional pdf 3D_simulacao Condicional Caso em que seja exigida 

discussão pública. 
Art.º 13.º-B RJUE Resultado de consultas a entidades externas. Pareceres ou certificados 

de entidades externas 
pdf PEE_pareceres Condicional Quando requerido pelo 

requerente 
1Anexo I – n.º 13 [al. b)] Cópia da notificação da câmara municipal a 

comunicar a aprovação de um pedido de informação 
prévia, caso exista e esteja em vigor. 

Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional Quando existente 

 Documentos diversos. Condicional  
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
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RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril. 
2 - SNDFI - Medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho na sua redação atual, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro). 
 
NOTA – Caso a operação de loteamento tenha obras de urbanização, ver respetivo índice documental. 
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Requerimento - U04 N04.2 – licenciamento 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

No caso de obras de urbanização 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Anexo I – n.º 1 Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 14 [al. a)] Documentos comprovativos da qualidade de titular 
de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 
 Certidão do registo comercial; 
 Ata da tomada de posse da direção e dos 

respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de 
natureza associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1Anexo I – n.º 14 [al. a)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 
representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

 
1Anexo I – n.º 14 [al. c)] Termo de responsabilidade do coordenador do 

projeto. 
Termo do coordenador do 
projeto 

pdf TRCA_coordenador Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 14 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 14 [al. c)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de infraestrutura viária. 
Termo de infraestruturas 
viárias 

pdf TRRV_viaria Condicional O que se aplicar 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 14 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 14 [al. c)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de infraestrutura de água. 
Termo de infraestruturas 
de água 

pdf TRIA_agua 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 14 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 14 [al. c)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de infraestrutura de esgoto. 
Termo de infraestruturas 
de esgoto 

pdf TRRS_esgoto 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 14 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 14 [al. c)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de infraestrutura de drenagem. 
Termo de infraestruturas 
de drenagem 

pdf TRREP_drenagem 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 14 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 14 [al. c)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do Termo de infraestruturas pdf TRRG_gas 
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projeto de infraestrutura de gás. de gás 
Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 14 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 14 [al. c)] 
2Art.º 5.º 

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 
projeto de infraestrutura de eletricidade (modelo 
DGEG). 

Termo de infraestruturas 
de eletricidade 

pdf TRRE_eletricidade 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 14 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 14 [al. c)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de infraestrutura de telecomunicações. 
Termo de infraestruturas 
de telecomunicações 

pdf TRIET_telecomunica 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 14 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 14 [al. c)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de arranjos exteriores. 
Termo de arranjos 
exteriores 

pdf TRPAE_exterior 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 14 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 14 [al. e)] Termo de responsabilidade que ateste que a 

execução das obras de urbanização se conforma 
com o Regulamento Geral do Ruído. 

Termo de conformidade 
RG ruído 

pdf TRCAC_ruido Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 14 [al. f)] 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, desde 
que inclua tipologias do seu artigo 2.º. 

Termo do plano de 
acessibilidades 

pdf TRPA_acessibilidades Condicional Em área não abrangida 
por operação de 
loteamento 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
 
1Anexo I – n.º 5 Memória descritiva contendo os diversos tópicos 

identificados nas alíneas a) a h). 
Memória do projeto de 
arquitetura 

pdf MDPA_arquitetura Condicional Caso não seja procedido 
de obra de edificação 

1Anexo I – n.º 5 (al. h)) Quadro sinóptico conforme modelo da autarquia. Quadro sinóptico e outros 
quadros 

pdf FA_quadros Condicional Caso não seja procedido 
de obra de edificação 

1Anexo I – n.º 14 [al. f)] Memória descritiva do plano de acessibilidades. Memória do plano de 
acessibilidades 

pdf MDACE_acessibilidad
es 

Condicional Em área não abrangida 
por operação de 
loteamento 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Memória descritiva do projeto de infraestruturas 
viárias, bem como os cálculos. 

Memória de 
infraestruturas viárias 

pdf MDIV_viario Condicional O que se aplicar 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Memória descritiva do projeto de infraestruturas de 
água, bem como os cálculos. 

Memória de 
infraestruturas de água 

pdf MDIA_agua 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Memória descritiva do projeto de infraestruturas de 
esgotos, bem como os cálculos. 

Memória de 
infraestruturas de esgotos 

pdf MDIE_esgoto 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Memória descritiva do projeto de infraestruturas de 
drenagem, bem como os cálculos. 

Memória de 
infraestruturas de 
drenagem 

pdf MDID_drenagem 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Memória descritiva do projeto de infraestruturas de 
gás, bem como os cálculos. 

Memória de 
infraestruturas de gás 

pdf MDIG_gas 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Memória descritiva do projeto de infraestruturas de 
eletricidade, bem como os cálculos. 

Memória de 
infraestruturas de 
eletricidade 

pdf MDIEL_eletricidade 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Memória descritiva do projeto de infraestruturas de 
telecomunicações, bem como os cálculos. 

Memória de 
infraestruturas de 
telecomunicações 

pdf MDIT_telecomunica 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Memória descritiva do projeto de arranjos exteriores, Memória de arranjos pdf MDAE_exterior 
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bem como os cálculos. exteriores 
 
1Anexo I – n.º 2 
1Anexo I – n.º 14 [al. g)] 

Planta de localização atualizada à escala 1:1.000 
com a delimitação da área objeto da operação. 

Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 3 Levantamento topográfico, sempre que haja 
alteração da topografia ou da implantação das 
construções, à escala de 1:200 e sempre que em 
processo existente este não conste. 

Levantamento topográfico dwf TOP_topografia Obrigatório  

1Anexo I – n.º 4 
NORMA 

Planta de implantação, desenhada sobre o 
levantamento topográfico, quando este for exigível, 
indicando a construção e as áreas 
impermeabilizadas e os respetivos materiais e, 
quando houver alterações na via pública, planta 
dessas alterações, georreferenciada ao sistema de 
coordenadas da autarquia. 

Planta de implantação dwg PEIM_implanta Condicional Caso não seja procedido 
de obra de edificação 

NORMA Planta de cedências ao domínio público, 
georreferenciada ao sistema de coordenadas da 
autarquia. 

Planta de cedências dwg PACDP_ceder Condicional Sempre que haja 
cedências ao domínio 
público 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Projeto de especialidade que integre a obra, 
referente a infraestruturas viárias, desenhado em 
escala tecnicamente adequada. 

Projeto de infraestruturas 
viárias 

dwf PRV_viaria Condicional O que se aplicar 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Projeto de especialidade que integre a obra, 
referente a abastecimento de água, desenhado em 
escala tecnicamente adequada. 

Projeto de infraestrutura 
de abastecimento de água 

dwf PIAA_agua 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Projeto de especialidade que integre a obra, 
referente a esgotos, desenhado em escala 
tecnicamente adequada. 

Projeto de infraestrutura 
de esgotos 

dwf PIG_esgoto 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Projeto de especialidade que integre a obra, 
referente a drenagem, desenhado em escala 
tecnicamente adequada. 

Projeto de infraestrutura 
de drenagem 

dwf PID_drenagem 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Projeto de especialidade que integre a obra, 
referente a gás, desenhado em escala tecnicamente 
adequada. 

Projeto de infraestrutura 
de gás 

dwf PRG_gas 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Projeto de especialidade que integre a obra, 
referente a eletricidade, desenhado em escala 
tecnicamente adequada. 

Projeto de infraestrutura 
de eletricidade 

dwf PIE_eletricidade 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Projeto de especialidade que integre a obra, 
referente a telecomunicações, desenhado em escala 
tecnicamente adequada. 

Projeto de infraestrutura 
de telecomunicações 

dwf PRT_telecomunica 

1Anexo I – n.º 14 [al. h)] Projeto de especialidade que integre a obra, 
referente a arranjos exteriores, desenhado em 
escala tecnicamente adequada. 

Projeto de arranjos 
exteriores 

dwf PAE_exterior 

1Anexo I – n.º 14 [al. f)] Plano de acessibilidades que apresente a rede de 
espaços e equipamentos acessíveis, desde que 
inclua tipologias do seu artigo 2.º. 

Plano de acessibilidades dwf PAC_acessibilidade Condicional Em área não abrangida 
por operação de 
loteamento 

 
1Anexo I – n.º 14 [al. i)] 
NORMA 

Calendarização da execução da obra, com 
estimativa do prazo de início e de conclusão dos 
trabalhos. 

Calendarização da 
execução e Estimativa do 
custo 

pdf CEOU_calendarizacao Obrigatório Conforme modelo da 
autarquia 

1Anexo I – n.º 14 [al. j)] 
NORMA 

Estimativa do custo total da obra e custo por 
especialidades, baseado em quantidades e 
qualidades dos trabalhos necessários à sua 
execução. 

Obrigatório Conforme modelo da 
autarquia 
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NORMA Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos Obrigatório  
Art.º 13º-B RJUE 
3Outras 
 

Resultado de consultas a entidades externas. Pareceres ou certificados 
de entidades externas 

pdf PEE_pareceres Condicional Quando requerido pelo 
requerente 

1Anexo I – n.º 14 [al. b)] Cópia da notificação da câmara municipal a 
comunicar a aprovação de um pedido de informação 
prévia, caso exista e esteja em vigor. 

Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional Caso exista 

 Documentos diversos.  
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia 
1 - Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril. 
2 – Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto (despacho n.º 27, de 29 de dezembro da DGEG). 
3 – Exemplo: Secção VI do Regulamento n.º 942/2019, de 9 de dezembro (2.ª Série do Diário da República). 
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Requerimento - U04 N04.3 – licenciamento 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

No caso de obras de edificação (para efeitos de aprovação do projeto de arquitetura) 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Anexo I – n.º 1 Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 15 [al. a)] Documentos comprovativos da qualidade de titular 
de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 
 Certidão do registo comercial; 
 Ata da tomada de posse da direção e dos 

respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de 
natureza associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1Anexo I – n.º 15 [al. a)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 
representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Ata de condomínio; 
 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

Art.º 116.º CPA [n.º 1] Prova de execução de edificação anterior à entrada 
em vigor do Regulamento Geral de Edificações 
Urbanas. 

Prova de execução de 
obra 

pdf PEO_prova Condicional Quando necessário 

 

Art.º 10.º RJUE 
1Anexo I – n.º 15 [al. d)] 

Termo de responsabilidade do coordenador do 
projeto. 

Termo do coordenador do 
projeto 

pdf TRCA_coordenador Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 15 [al. e)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 15 [al. d)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de arquitetura. 
Termo do projeto de 
arquitetura 

pdf TRA_arquitetura Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 15 [al. e)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 15 [al. i)] 
 

Termo de responsabilidade do autor do plano de 
acessibilidades que ateste que a execução da 
operação se conforma com o Decreto -Lei n.º 
163/2006, de 8 de agosto. 

Termo do plano de 
acessibilidades 

pdf TRPA_acessibilidades Condicional Quando aplicável 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 15 [al. j)] Termo de responsabilidade de técnico autor do 

projeto de condicionamento acústico que ateste da 
conformidade da operação com o Regulamento 
Geral do Ruído. 

Termo de conformidade 
RG ruído 

pdf TRCAC_ruido Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
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1Anexo I – n.º 5 Memória descritiva contendo os diversos tópicos 
identificados nas alíneas a) a h). 

Memória do projeto de 
arquitetura 

pdf MDPA_arquitetura Obrigatório  

2Art.º 16.º - SNDFI Medidas excecionais e/ou medidas de minimização 
 

Minimização de perigo de 
incêndio 

pdf SSQ_medidas Condicional Quando aplicável 

1Anexo I – n.º 15 [al. i)] Memória descritiva do plano de acessibilidades. Memória do plano de 
acessibilidades 

pdf MDACE_acessibilidad
es 

Condicional Quando aplicável 

1Anexo I – n.º 5 [al. h)] Quadro sinóptico. Quadro sinóptico e outros 
quadros 

pdf FA_quadros Obrigatório Conforme modelo da 
autarquia 1Anexo I – n.º 15 [al. g)] Calendarização da execução da obra. 

1Anexo I – n.º 15 [al. h)] Estimativa do custo total da obra. 
NORMA Quadro de materiais de revestimento exterior. 
 
1Anexo I – n.º 2 Planta de localização atualizada à escala 1:1.000 

com a delimitação da área objeto da operação. 
Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 3 Levantamento topográfico, sempre que haja 
alteração da topografia ou da implantação das 
construções, à escala de 1:200 e sempre que em 
processo existente este não conste. 

Levantamento topográfico dwf TOP_topografia Condicional Com alteração da 
topografia ou inexistente  

1Anexo I – n.º 4 
NORMA 

Planta de implantação, desenhada sobre o 
levantamento topográfico, quando este for exigível, 
indicando a construção e as áreas 
impermeabilizadas e os respetivos materiais e, 
quando houver alterações na via pública, planta 
dessas alterações, georreferenciada ao sistema de 
coordenadas da autarquia. 

Planta de implantação dwg PEIM_implanta Obrigatório  

1Anexo I – n.º 15 [al. f)] Projeto de arquitetura, contendo plantas, alçados, 
cortes longitudinais e transversais e pormenores de 
construção. 

Projeto de arquitetura dwf PA_arquitetura Obrigatório  

NORMA Levantamento das fachadas da rua, à escala 1:200, 
para verificação do valor modal; 

Levantamento de fachada 
da rua em aglomerado 
urbano 

dwf ECF_fachada Condicional Justificativo do valor 
modal 

1Anexo I – n.º 15 [al. i)] Plano de acessibilidades que apresente a rede de 
espaços e equipamentos acessíveis, desde que 
inclua tipologias do seu artigo 2.º. 

Plano de acessibilidades dwf PAC_acessibilidade Condicional Quando aplicável 

NORMA Planta de cedências ao domínio público, 
georreferenciada ao sistema de coordenadas da 
autarquia. 

Planta de cedências dwg PACDP_ceder Condicional Sempre que haja 
cedências ao domínio 
público 

 
1Anexo I – n.º 15 [al. l)] Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria 

n.º 235/2013, de 24 de julho. 
Ficha de elementos e 
estatística 

pdf FE_estatistica Obrigatório  

1Anexo I – n.º 15 [al. k)] Fotografias do imóvel. Fotografias do imóvel pdf FOT_fotos Condicional Em edificação existentes 
Art.º 13º-B RJUE Resultado de consultas a entidades externas. Pareceres ou certificados 

de entidades externas 
pdf PEE_pareceres Condicional Quando requerido pelo 

requerente 
1Anexo I – n.º 15 [al. b)] Cópia da notificação da câmara municipal a 

comunicar a aprovação de um pedido de informação 
prévia, caso exista e esteja em vigor. 

Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional Quando existente 

 Documentos diversos. Condicional  
CPA – Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro) 
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril. 
2 - SNDFI - Medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho na sua redação atual, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro).  
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Requerimento - U04 N04.4 – licenciamento 

ÍNDICE DOCUMENTAL 

No caso de obras de edificação (para efeitos de aprovação do projeto de arquitetura e de especialidades) 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1
Anexo I – n.º 1 Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1
Anexo I – n.º 15 [al. a)] Documentos comprovativos da qualidade de titular 

de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 

 Certidão do registo comercial; 

 Ata da tomada de posse da direção e dos 
respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de 
natureza associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1
Anexo I – n.º 15 [al. a)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 

representação do detentor da qualidade de titular: 

 Procuração com poderes expresso para a 
realização da operação, se aplicável, ou 

respetivo código de acesso; 
 Ata de condomínio; 

 Contrato de arrendamento; 

 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

Art.º 116.º CPA [n.º 1] Prova de execução de edificação anterior à entrada 
em vigor do Regulamento Geral de Edificações 
Urbanas. 

Prova de execução de 
obra 

pdf PEO_prova Condicional Quando necessário 

 

Art.º 10.º RJUE 
1
Anexo I – n.º 15 [al. d)] 

Termo de responsabilidade do coordenador do 
projeto. 

Termo do coordenador do 
projeto 

pdf TRCA_coordenador Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 15 [al. e)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 15 [al. d)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de arquitetura. 
Termo do projeto de 
arquitetura 

pdf TRA_arquitetura Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 15 [al. e)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 15 [al. i)] 

 
Termo de responsabilidade do autor do plano de 
acessibilidades que ateste que a execução da 
operação se conforma com o Decreto -Lei n.º 
163/2006, de 8 de agosto. 

Termo do plano de 
acessibilidades 

pdf TRPA_acessibilidades Condicional Quando aplicável 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 15 [al. j)] Termo de responsabilidade de técnico autor do 

projeto de condicionamento acústico que ateste da 
conformidade da operação com o Regulamento 
Geral do Ruído. 

Termo de conformidade 
RG ruído 

pdf TRCAC_ruido Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do Termo do Projeto de pdf TRE_estabilidade Condicional O que se aplicar 
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projeto de estabilidade e contenção periférica. estabilidade 
Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] 

2
Art.º 5.º 

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 
projeto de eletricidade (modelo DGEG). 

Termo do projeto de 
energia elétrica 

pdf TRAEE_eletricidade 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de gás. 
Termo do projeto de gás pdf TRIG_gas 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de rede de água. 
Termo do projeto da rede 
predial de águas 

pdf TRRAA_agua 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de rede de esgotos. 
Termo do projeto da rede 
predial de esgotos 

pdf TRPE_esgoto 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de águas pluviais. 
Termo do projeto de 
águas pluviais 

pdf TRAP_pluviais 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de arranjos exteriores. 
Termo de arranjos 
exteriores 

pdf TRPAE_exterior 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de telecomunicações. 
Termo do projeto de 
telecomunicações 

pdf TRITT_telecomunica 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de segurança contra incêndios. 
Termo do projeto de 
segurança contra 
incêndios 

pdf TRSCI_incendio 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de condicionamento acústico. 
Termo de 
condicionamento acústico 

pdf TRCACU_acustico 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

Art.º 10.º RJUE [n.º 1)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 
projeto de conforto térmico. 

Termo de conforto térmico pdf TRIT_termico 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)]
 

 
1
Anexo I – n.º 16 [al. k)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de eletromecânico e de transportes. 
Termo do projeto 
eletromecânico 

pdf TRIETM_mecanico 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1
Anexo I – n.º 16 [al. l)] Seguro de responsabilidade civil. 

 

1
Anexo I – n.º 5 Memória descritiva contendo os diversos tópicos 

identificados nas alíneas a) a h). 
Memória do projeto de 
arquitetura 

pdf MDPA_arquitetura Obrigatório  

2
Art.º 16.º - SNDFI

 

Medidas excecionais e/ou medidas de minimização 
 

Minimização de perigo de 
incêndio 

pdf SSQ_medidas Condicional Quando aplicável 
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1
Anexo I – n.º 15 [al. i)] Memória descritiva do plano de acessibilidades. Memória do plano de 

acessibilidades 
pdf MDACE_acessibilidad

es 
Condicional Quando aplicável 

1
Anexo I – n.º 5 [al. h)] Quadro sinóptico. Quadro sinóptico e outros 

quadros 
pdf FA_quadros Obrigatório Conforme modelo da 

autarquia 
1
Anexo I – n.º 15 [al. g)] Calendarização da execução da obra. 

1
Anexo I – n.º 15 [al. h)] Estimativa do custo total da obra. 

NORMA Quadro de materiais de revestimento exterior. 
Portaria n.º 302/2019

 

Relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica. Vulnerabilidade sísmica pdf RAVS_sismica Condicional 
5
Obras de reabilitação 

1
Anexo I – n.º 16 [al. a)] Memória descritiva do projeto de estabilidade que 

inclua o projeto de escavação e contenção 
periférica. 

Memória de projeto 
estabilidade e contenção 

pdf MDPE_estabilidade Condicional O que se aplicar 

1
Anexo I – n.º 16 [al. b)] Memória descritiva do projeto de alimentação e 

distribuição de energia elétrica. 
Memória de projeto de 
eletricidade 

pdf MDPEL_eletricidade 

1
Anexo I – n.º 16 [al. b)] Memória descritiva do projeto de instalação de gás. Memória de projeto gás pdf MDPG_gas 

1
Anexo I – n.º 16 [al. c)] Memória descritiva do projeto de redes prediais de 

água. 
Memória de projeto de 
rede de água 

pdf MDPRA_agua 

1
Anexo I – n.º 16 [al. c)] Memória descritiva do projeto de redes prediais de 

esgotos. 
Memória de projeto de 
rede de esgotos 

pdf MDPRE_esgoto 

1
Anexo I – n.º 16 [al. d)] Memória descritiva do projeto de águas pluviais. Memória de projeto de 

águas pluviais 
pdf MDPAP_pluviais 

1
Anexo I – n.º 16 [al. e)] Memória descritiva do projeto de arranjos exteriores. 

 
Memória de projeto de 
arranjos exteriores 

pdf MDAE_exterior 

1
Anexo I – n.º 16 [al. f)] Memória descritiva do projeto de infraestruturas de 

telecomunicações. 
Memória de projeto de 
telecomunicações 

pdf MDPT_telecomunica 

1
Anexo I – n.º 16 [al. h)]

 

Memória descritiva do projeto de instalações 
eletromecânicas, incluindo as de transporte de 
pessoas e ou mercadorias. 

Memória de projeto 
eletromecânico e de 
transportes 

pdf MDPM_mecanico 

1
Anexo I – n.º 16 [al. i)] Memória descritiva do projeto de segurança contra 

incêndios em edifícios. 
Memória de projeto de 
segurança contra 
incêndios 

pdf MDPSI_incendio 

 

1
Anexo I – n.º 2 Planta de localização atualizada à escala 1:1.000 

com a delimitação da área objeto da operação. 
Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  

1
Anexo I – n.º 3 Levantamento topográfico, sempre que haja 

alteração da topografia ou da implantação das 
construções, à escala de 1:200 e sempre que em 
processo existente este não conste. 

Levantamento topográfico dwf TOP_topografia Condicional Com alteração da 
topografia ou inexistente  

1
Anexo I – n.º 4 

NORMA 
Planta de implantação, desenhada sobre o 
levantamento topográfico, quando este for exigível, 
indicando a construção e as áreas 
impermeabilizadas e os respetivos materiais e, 
quando houver alterações na via pública, planta 
dessas alterações, georreferenciada ao sistema de 
coordenadas da autarquia. 

Planta de implantação dwg PEIM_implanta Obrigatório  

1
Anexo I – n.º 15 [al. f)] Projeto de arquitetura, contendo plantas, alçados, 

cortes longitudinais e transversais e pormenores de 
construção. 

Projeto de arquitetura dwf PA_arquitetura Obrigatório  

NORMA Levantamento das fachadas da rua, à escala 1:200, 
para verificação do valor modal; 

Levantamento de fachada 
da rua em aglomerado 
urbano 

dwf ECF_fachada Condicional Justificativo do valor 
modal 

1
Anexo I – n.º 15 [al. i)] Plano de acessibilidades que apresente a rede de 

espaços e equipamentos acessíveis, desde que 
inclua tipologias do seu artigo 2.º. 

Plano de acessibilidades dwf PAC_acessibilidade Condicional Quando aplicável 
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NORMA Planta de cedências ao domínio público, 
georreferenciada ao sistema de coordenadas da 
autarquia. 

Planta de cedências dwg PACDP_ceder Condicional Sempre que haja 
cedências ao domínio 
público 

1
Anexo I – n.º 16 [al. a)] Projeto de estabilidade que inclua o projeto de 

escavação e contenção periférica. 
Projeto estabilidade / 
contenção periférica 

dwf PES_estabilidade   

1
Anexo I – n.º 16 [al. b)] Projeto de alimentação e distribuição de energia 

elétrica. 
Projeto de alimentação de 
eletricidade 

dwf PRE_eletricidade  

1
Anexo I – n.º 16 [al. b)] Projeto de instalação de gás. Projeto de instalação de 

gás 
dwf IG_gas 

1
Anexo I – n.º 16 [al. c)] Projeto de redes prediais de água. Projeto de rede predial de 

água 
dwf PRAA_agua 

1
Anexo I – n.º 16 [al. c)] Projeto de redes prediais de esgotos. Projeto de rede predial de 

esgotos 
dwf PRES_esgoto 

1
Anexo I – n.º 16 [al. d)] Projeto de águas pluviais. Projeto de águas pluviais dwf PAP_pluviais 

1
Anexo I – n.º 16 [al. e)] Projeto de arranjos exteriores. Projeto de arranjos 

exteriores 
dwf PAE_exterior 

1
Anexo I – n.º 16 [al. f)] Projeto de infraestruturas de telecomunicações. Projeto de 

telecomunicações 
dwf ITED_telecomunica 

1
Anexo I – n.º 16 [al. h)] Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as 

de transporte de pessoas e ou mercadorias. 
Projeto eletromecânico e 
de transportes 

dwf IETPM_mecanico 

1
Anexo I – n.º 16 [al. i)] Projeto de segurança contra incêndios em edifícios. Projeto/Ficha de 

segurança contra 
incêndios 

dwf PSCI_incendio 

 

1
Anexo I – n.º 15 [al. l)] Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria 

n.º 235/2013, de 24 de julho. 
Ficha de elementos e 
estatística 

pdf FE_estatistica Obrigatório  

1
Anexo I – n.º 15 [al. k)] Fotografias do imóvel. Fotografias do imóvel pdf FOT_fotos Condicional Em edificação existentes 

Art.º 13º-B RJUE 
4
Outras 

Resultado de consultas a entidades externas. Pareceres ou certificados 
de entidades externas 

pdf PEE_pareceres Condicional Quando requerido pelo 
requerente 

3
 Artigo 6.º, n.º 14, 

 

Projeto de conforto térmico Projeto de conforto 
térmico 

pdf IT_termico Condicional O que se aplicar 

32
 Artigo 20, n.º 2 [al. a)] Pré-certificado energético. 

1
Anexo I – n.º 16 [al. j)] Projeto de condicionamento acústico. Projeto de 

condicionamento acústico 
pdf PIA_acustico Condicional O que se aplicar 

1
Anexo I – n.º 15 [al. b)] Cópia da notificação da câmara municipal a 

comunicar a aprovação de um pedido de informação 
prévia, caso exista e esteja em vigor. 

Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional Quando existente 

 Documentos diversos. Condicional  
CPA – Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro) 
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia. 
1 - Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril. 
2 - SNDFI - Medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho na sua redação atual, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro). 
3 - Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 102/2021, de 19 de novembro. 
4 – Exemplo: Secção VI do Regulamento n.º 942/2019, de 9 de dezembro (2.ª Série do Diário da República). 
5 – Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho. 
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Requerimento - U04 N04.5 – licenciamento 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Quando se trate de obras de demolição 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Anexo I – n.º 1 Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 17 [al. a)] Documentos comprovativos da qualidade de titular 
de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 
 Certidão do registo comercial; 
 Ata da tomada de posse da direção e dos 

respetivos estatutos, se for pessoa coletiva de 
natureza associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1Anexo I – n.º 17 [al. a)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 
representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Contrato de arrendamento; 
 Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

 

Art.º 10.º RJUE 
1Anexo I – n.º 17 [al. b)] 

Termo de responsabilidade do coordenador do 
projeto. 

Termo do coordenador do 
projeto 

pdf TRCA_coordenador Condicional  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 17 [al. g)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 17 [al. f)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de arquitetura. 
Termo do projeto de  
arquitetura 

pdf TRA_arquitetura Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 17 [al. g)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 17 [al. f)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de estabilidade e contenção periférica. 
Termo do Projeto de 
estabilidade 

pdf TRE_estabilidade Condicional Caso se aplique 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 17 [al. g)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 17 [al. j)] Termos de responsabilidade assinados pelo diretor 

de fiscalização de obra. 
Termo do Termo do 
diretor da obra 

pdf TRDTO_obra Obrigatório  

2Art.º 22.º - [n.º 2)] Comprovativo das qualificações para o desempenho 
das funções específicas que se propõe exercer. 

1Anexo I – n.º 17 [al. j)] Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
obra. 

Termo do Termo da 
fiscalização da obra 

pdf TRDTF_fiscalizacao Obrigatório  

2Art.º 22.º - [n.º 2)] Comprovativo das qualificações para o desempenho 
das funções específicas que se propõe exercer. 

 
1Anexo I – n.º 5 
1Anexo I – n.º 17 [al. f)] 

Memória descritiva contendo os diversos tópicos 
identificados nas alíneas a) a h). 

Memória do projeto de 
arquitetura 

pdf MDPA_arquitetura Obrigatório  
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1Anexo I – n.º 5 [al. h)] Quadro sinóptico, conforme modelo da autarquia. Quadros sinótico, 
revestimentos, 
calendarização e 
estimativa  

pdf FA_quadros Obrigatório  

1Anexo I – n.º 17 [al. f)] Memória descritiva do projeto de estabilidade que 
inclua o projeto de escavação e contenção 
periférica. 

Memória de projeto 
estabilidade e contenção 

pdf MDPE_estabilidade Condicional Caso se aplique 

 
1Anexo I – n.º 2 Planta de localização atualizada à escala 1:1.000 

com a delimitação da área objeto da operação. 
Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 4 Planta de implantação, desenhada sobre o 
levantamento topográfico, quando este for exigível, 
indicando a construção e as áreas 
impermeabilizadas e os respetivos materiais e, 
quando houver alterações na via pública, planta 
dessas alterações. 

Planta de implantação dwg PEIM_implanta Obrigatório  

1Anexo I – n.º 17 [al. f)] Projeto de arquitetura, contendo plantas, alçados e 
cortes. 

Projeto de arquitetura dwf PA_arquitetura Obrigatório  

1Anexo I – n.º 17 [al. f)] Projeto de estabilidade que inclua o projeto de 
escavação e contenção periférica. 

Projeto 
estabilidade/contenção 
periférica 

dwf PES_estabilidade Condicional Caso se aplique 

 
1Anexo I – n.º 17 [al. l)] Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria 

n.º 235/2013, de 24 de julho. 
Ficha de elementos e 
estatística 

pdf FE_estatistica Obrigatório  

1Anexo I – n.º 17 [al. h)] Calendarização da execução da obra, com 
estimativa do prazo de início e de conclusão dos 
trabalhos. 

Calendarização da 
execução da obra e 
Estimativa do custo da 
obra 

pdf CEOU_calendarizacao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 17 [al. i)] Estimativa do custo total da obra. 
1Anexo I – n.º 17 [al. k)] Número do alvará, ou de registo, ou número de 

outro título habilitante emitido pelo InCI, I. P. que 
confira habilitações adequadas à natureza ou valor 
da obra. 

Número do alvará ou 
registo emitido pelo 
InCI,I.P. 

pdf INCI_alvara Obrigatório  

Art.º 13.º-B RJUE Resultado de consultas a entidades externas. Pareceres ou certificados 
de entidades externas 

pdf PEE_pareceres Condicional Quando requerido pelo 
requerente 

NORMA Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos Obrigatório  
1Anexo I – n.º 17 [al. b)] Cópia da notificação da câmara municipal a 

comunicar a aprovação de um pedido de informação 
prévia, caso exista e esteja em vigor. 

Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional Quando existir 

1Anexo I – n.º 17 [al. c)] Indicação do respetivo procedimento administrativo. Condicional Caso a operação seja 
abrangida por operação 
de loteamento. 

1Anexo I – n.º 17 [al. d)] Descrição da utilização futura do terreno. Obrigatório  
1Anexo I – n.º 17 [al. e)] Indicação do local de depósito de entulho. 
 Documentos diversos. Condicional 
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril. 
2 – Lei n.º 31/2009, de 3 de julho alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de julho e pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho. 
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Requerimento - U04 N04.6 – licenciamento 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

No caso de trabalhos de remodelação de terrenos 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
1Anexo I – n.º 1 Certidão da descrição e de todas as inscrições em 

vigor. 
Ou 
Certidão negativa do registo predial, acompanhada 
da caderneta predial. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 
 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 18 [al. a)] Documentos comprovativos da qualidade de titular 
de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 
realização da operação, sempre que tal 
comprovação não resulte diretamente da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial: 
 Certidão do registo comercial; 
Ata da tomada de posse da direção e dos respetivos 
estatutos, se for pessoa coletiva de natureza 
associativa. 

Identificação de empresa - 
certidão de registo 
comercial 

pdf CRC_identifica Condicional Se for pessoa coletiva ou 
de natureza associativa 

1Anexo I – n.º 18 [al. a)] Atribuição dos poderes necessários para agir em 
representação do detentor da qualidade de titular: 
 Procuração com poderes expresso para a 

realização da operação, se aplicável, ou 
respetivo código de acesso; 

 Contrato de arrendamento; 
Autorizações específicas. 

Procuração e/ou 
Declaração de autorização 

pdf PROC_declaracao Condicional Em caso de 
representantes 

 

Art.º 10.º RJUE 
1Anexo I – n.º 18 [al. c)] 

Termo de responsabilidade do coordenador do 
projeto. 

Termo do coordenador do 
projeto 

pdf TRCA_coordenador Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 18 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 18 [al. c)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de estabilidade e contenção periférica. 
Termo do Projeto de 
estabilidade 

pdf TRE_estabilidade Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 18 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I – n.º 18 [al. c)] Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de águas pluviais. 
Termo do projeto de 
águas pluviais 

pdf TRAP_pluviais Condicional Caso se aplique 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 18 [al. d)] Seguro de responsabilidade civil. 
 
1Anexo I – n.º 5 Memória descritiva contendo os diversos tópicos 

identificados nas alíneas a) a h). 
Memória do projeto de 
arquitetura 

pdf MDPA_arquitetura Obrigatório  

1Anexo I – n.º 5 [al. h)] Quadro sinóptico, conforme modelo da autarquia; Quadros sinótico, 
revestimentos, 
calendarização e 
estimativa  

pdf FA_quadros Condicional Caso exista edificação 

1Anexo I – n.º 18 [al. e)] Memória descritiva do projeto de estabilidade que 
inclua o projeto de escavação e contenção 
periférica. 

Memória de projeto 
estabilidade e contenção 

pdf MDPE_estabilidade Obrigatório  

1Anexo I – n.º 18 [al. e)] Memória descritiva do projeto de águas pluviais. Memória de projeto de pdf MDPAP_pluviais Condicional Caso se aplique 
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águas pluviais 
 
1Anexo I – n.º 2 Planta de localização atualizada à escala 1:1.000 

com a delimitação da área objeto da operação; 
Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 3 Levantamento topográfico, sempre que haja 
alteração da topografia ou da implantação das 
construções, à escala de 1:200 e sempre que em 
processo existente este não conste; 

Levantamento topográfico dwf TOP_topografia Obrigatório  

1Anexo I – n.º 4 
NORMA 

Planta de implantação, desenhada sobre o 
levantamento topográfico, quando este for exigível, 
indicando a construção e as áreas 
impermeabilizadas e os respetivos materiais e, 
quando houver alterações na via pública, planta 
dessas alterações. 

Planta de implantação dwg PEIM_implanta Condicional Caso exista edificação 

1Anexo I – n.º 18 [al. e)] Projeto de estabilidade que inclua o projeto de 
escavação e contenção periférica. 

Projeto 
estabilidade/contenção 
periférica 

dwf PES_estabilidade Obrigatório  

1Anexo I – n.º 18 [al. e)] Projeto de águas pluviais. Projeto de águas pluviais dwf PAP_pluviais Condicional Caso se aplique 
 
1Anexo I – n.º 18 [al. i)] Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria 

n.º 235/2013, de 24 de julho. 
Ficha de elementos e 
estatística 

pdf FE_estatistica Obrigatório  

1Anexo I – n.º 18 [al. g)] Calendarização da execução da obra, com 
estimativa do prazo de início e de conclusão dos 
trabalhos. 

Calendarização da 
execução da obra e 
Estimativa do custo da 
obra 

pdf CEOU_calendarizacao Obrigatório  

1Anexo I – n.º 18 [al. h)] Estimativa do custo total da obra 
NORMA Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos Obrigatório  
1Anexo I – n.º 18 [al. b)] Cópia da notificação da câmara municipal a 

comunicar a aprovação de um pedido de informação 
prévia, caso exista e esteja em vigor. 

Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional Quando existir 

1Anexo I – n.º 18 [al. f)] Projeto de execução dos trabalhos Obrigatório  
 Documentos diversos.   
RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de setembro). 
RMUEC – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação da Covilhã (Regulamento nº 764/2020, publicado na 2.ª Série do Diário da República, de 11 de setembro). 
NORMA – Normas e especificações municipais para instrução de procedimentos no âmbito da gestão urbanística (Art.º 4.º do RMUEC). 
1 - Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril. 
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