
 

 

 
 

URBANISMO 
N06.1 - 1 / 1 (03/2021) 

Requerimento - U06 N06.1 – ALVARÁ 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Alvará de obras de urbanização 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 76º RJUE [n.º 1] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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 

1Art. 1.º – n.º 1 [al. c)] Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
obra. 

Termo do diretor da obra pdf TRDTO_obra Obrigatório  

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
2Art. 21.º – n.º 4 

Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
fiscalização de obra. 

Termo da fiscalização da 
obra 

pdf TRDTF_fiscalizacao Obrigatório  

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
1Art. 1.º – n.º 1 [al. f)] Plano de segurança e saúde. Plano de segurança e 

saúde 
pdf PSS_pss Obrigatório  

1Art. 1.º – n.º 1 [al. a)] 
1Art. 1.º – n.º 2 

Documento comprovativo da prestação de caução. Documento comprovativo 
da caução 

pdf DCPC_caucao Obrigatório  

1Art. 1.º – n.º 1 [al. b)] Apólice de seguro que cubra a responsabilidade 
pela reparação dos danos emergentes de acidentes 
de trabalho. 

Apólice de seguro 
acidentes de trabalho 

pdf ASAT_seguro Obrigatório  

1Art. 1.º – n.º 1 [al. d)] Declaração de titularidade do certificado de 
classificação de empreiteiro de obras públicas, do 
título de registo na atividade ou do certificado de 
classificação de industrial de construção civil. 

Alvará ou registo pdf INCI_alvara Obrigatório  

1Art. 1.º – n.º 1 [al. e)] Livro de obra, com menção de termo de abertura. Livro de obra   Obrigatório Em papel 
1Art. 1.º – n.º 1 [al. g)] 
1Art. 1.º – n.º 2 Minuta do contrato de urbanização aprovada. Minuta de contrato de 

urbanização 
pdf MC_contrato Condicional Quando existir 

2Art.º 22.º - n.º 4  [al c)] Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou 
de prestação de serviços, por parte da empresa 
responsável pela execução da obra, de diretor de 
obra e outros técnicos que conduzam a execução 
dos trabalhos. 

Vínculo laboral do diretor 
de obra 

pdf VL_diretor Obrigatório  

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_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 216-E/2008, de 3 de março. 
2 – Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho. 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N06.2 - 1 / 2 (03/2021) 

Requerimento - U06 N06.2 – ALVARÁ 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Alvará de operações de loteamento 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 76º RJUE [n.º 1] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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 

1Art. 2.º – n.º 1 [al. c)] Atualização da certidão da conservatória do registo 
predial anteriormente entregue. 

Certidão da Conservatória 
do Registo Predial 

pdf PLR_certidao Obrigatório  

1Art. 1.º – n.º 1 [al. c)] Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
obra. 

Termo do diretor da obra pdf TRDTO_obra Condicional Caso existam obras de 
urbanização 

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
2Art. 21.º – n.º 4 

Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
fiscalização de obra. 

Termo da fiscalização da 
obra 

pdf TRDTF_fiscalizacao Obrigatório  

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
1Art. 2.º – n.º 1 [al. b)] Descrição pormenorizada dos lotes com indicação 

dos artigos matriciais de proveniência. 
Memória de operação de 
loteamento 

pdf MDLOTE_loteamento Obrigatório  

1Art. 1.º – n.º 1 [al. f)] Plano de segurança e saúde. Plano de segurança e 
saúde 

pdf PSS_pss Condicional Caso existam obras de 
urbanização 

1Art. 2.º – n.º 1 [al. a)] 
NORMA 

Planta de síntese da operação de loteamento. Planta de síntese pdf PS_sintese Obrigatório  

NORMA Quadro sinóptico, conforme modelo da autarquia a 
integrar a planta de síntese. 

NORMA 
Planta com identificação das áreas de cedência para 
o domínio municipal, a qual será vertida para a 
planta do cadastro predial. 

Planta de cedências pdf PACDP_ceder Condicional Caso existam novas ou 
alteração de cedências 

1Art. 1.º – n.º 1 [al. a)] Documento comprovativo da prestação de caução. Documento comprovativo 
da caução 

pdf DCPC_caucao Condicional Caso existam obras de 
urbanização 

1Art. 1.º – n.º 1 [al. b)] Apólice de seguro que cubra a responsabilidade 
pela reparação dos danos emergentes de acidentes 
de trabalho. 

Apólice de seguro 
acidentes de trabalho 

pdf ASAT_seguro Condicional Caso existam obras de 
urbanização 

1Art. 1.º – n.º 1 [al. d)] Declaração de titularidade do certificado de 
classificação de empreiteiro de obras públicas, do 
título de registo na atividade ou do certificado de 
classificação de industrial de construção civil. 

Alvará ou registo pdf INCI_alvara Condicional Caso existam obras de 
urbanização 

1Art. 1.º – n.º 1 [al. e)] Livro de obra, com menção de termo de abertura. Livro de obra   Condicional Em papel 
1Art. 1.º – n.º 1 [al. g)] Minuta do contrato de urbanização aprovada. Minuta de contrato de 

urbanização 
pdf MC_contrato Condicional Quando existir 

2Art.º 22.º - n.º 4  [al c)] Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou 
de prestação de serviços, por parte da empresa 
responsável pela execução da obra, de diretor de 

Vínculo laboral do diretor 
de obra 

pdf VL_diretor Obrigatório  



 

 

 
 

URBANISMO 
N06.2 - 2 / 2 (03/2021) 

obra e outros técnicos que conduzam a execução 
dos trabalhos. 

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_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 216-E/2008, de 3 de março. 
2 – Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho. 



 

 

 
 

URBANISMO 
N06.3 - 1 / 1 (03/2021) 

Requerimento - U06 N06.3 – ALVARÁ 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Alvará de obras de edificação 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 76º RJUE [n.º 1] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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 

1Art. 3.º – n.º 1 [al. c)] Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
obra. 

Termo do diretor da obra pdf TRDTO_obra Obrigatório  

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
2Art. 21.º – n.º 4 

Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
fiscalização de obra. 

Termo da fiscalização da 
obra 

pdf TRDTF_fiscalizacao Obrigatório  

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
1Art. 3.º – n.º 1 [al. f)] Plano de segurança e saúde. Plano de segurança e 

saúde 
pdf PSS_pss Obrigatório  

1Art. 3.º – n.º 1 [al. a)] Apólice de seguro de construção. Apólice de seguro de 
construção 

pdf ASC_seguro Condicional Quando legalmente 
exigível 

1Art. 3.º – n.º 1 [al. b)] Apólice de seguro que cubra a responsabilidade 
pela reparação dos danos emergentes de acidentes 
de trabalho. 

Apólice de seguro 
acidentes de trabalho 

pdf ASAT_seguro Obrigatório  

1Art. 3.º – n.º 1 [al. d)] Declaração de titularidade do certificado de 
classificação de empreiteiro de obras públicas, do 
título de registo na atividade ou do certificado de 
classificação de industrial de construção civil. 

Alvará ou registo pdf INCI_alvara Obrigatório  

1Art. 3.º – n.º 1 [al. e)] Livro de obra, com menção de termo de abertura. Livro de obra   Obrigatório Em papel 
1Art. 3.º – n.º 2 
1Art. 3.º – n.º 3 

Documento comprovativo da prestação de caução. Documento comprovativo 
da caução 

pdf DCPC_caucao Condicional Quando exigível 

1Art. 3.º – n.º 3 
Minuta do contrato de urbanização aprovada. Minuta de contrato de 

urbanização 
pdf MC_contrato Condicional Quando exigível 

2Art.º 22.º - n.º 4  [al c)] Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou 
de prestação de serviços, por parte da empresa 
responsável pela execução da obra, de diretor de 
obra e outros técnicos que conduzam a execução 
dos trabalhos. 

Vínculo laboral do diretor 
de obra 

pdf VL_diretor Obrigatório  

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_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 216-E/2008, de 3 de março. 
2 – Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho. 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N06.4 - 1 / 1 (03/2021) 

Requerimento - U06 N06.4 – ALVARÁ 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Alvará de obras de demolição 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 76º RJUE [n.º 1] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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 

1Art. 3.º – n.º 1 [al. c)] Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
obra. 

Termo do diretor da obra pdf TRDTO_obra Obrigatório  

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
2Art. 21.º – n.º 4 

Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
fiscalização de obra. 

Termo da fiscalização da 
obra 

pdf TRDTF_fiscalizacao Obrigatório  

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
1Art. 3.º – n.º 1 [al. f)] Plano de segurança e saúde. Plano de segurança e 

saúde 
pdf PSS_pss Obrigatório  

1Art. 4.º 
Apólice de seguro de demolição. Apólice de seguro de 

construção 
pdf ASC_seguro Condicional Quando legalmente 

exigível 
1Art. 3.º – n.º 1 [al. b)] Apólice de seguro que cubra a responsabilidade 

pela reparação dos danos emergentes de acidentes 
de trabalho. 

Apólice de seguro 
acidentes de trabalho 

pdf ASAT_seguro Obrigatório  

1Art. 3.º – n.º 1 [al. d)] Declaração de titularidade do certificado de 
classificação de empreiteiro de obras públicas, do 
título de registo na atividade ou do certificado de 
classificação de industrial de construção civil. 

Alvará ou registo pdf INCI_alvara Obrigatório  

1Art. 3.º – n.º 1 [al. e)] Livro de obra, com menção de termo de abertura. Livro de obra   Obrigatório Em papel 
2Art.º 22.º - n.º 4  [al c)] Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou 

de prestação de serviços, por parte da empresa 
responsável pela execução da obra, de diretor de 
obra e outros técnicos que conduzam a execução 
dos trabalhos. 

Vínculo laboral do diretor 
de obra 

pdf VL_diretor Obrigatório  

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_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 216-E/2008, de 3 de março. 
2 – Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho. 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N06.5 - 1 / 1 (03/2021) 

Requerimento - U06 N06.5 – ALVARÁ 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Alvará de trabalhos de remodelação de terrenos 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 76º RJUE [n.º 1] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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 

1Art. 5.º – n.º 1 [al. b)] Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
obra. 

Termo do diretor da obra pdf TRDTO_obra Obrigatório  

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
2Art. 21.º – n.º 4 

Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
fiscalização de obra. 

Termo da fiscalização da 
obra 

pdf TRDTF_fiscalizacao Obrigatório  

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
1Art. 5.º – n.º 1 [al. e)] Plano de segurança e saúde. Plano de segurança e 

saúde 
pdf PSS_pss Obrigatório  

1Art. 5.º – n.º 1 [al.b)] Apólice de seguro que cubra a responsabilidade 
pela reparação dos danos emergentes de acidentes 
de trabalho. 

Apólice de seguro 
acidentes de trabalho 

pdf ASAT_seguro Obrigatório  

1Art. 5.º – n.º 1 [al. c)] Declaração de titularidade do certificado de 
classificação de empreiteiro de obras públicas, do 
título de registo na atividade ou do certificado de 
classificação de industrial de construção civil. 

Alvará ou registo pdf INCI_alvara Obrigatório  

1Art. 5.º – n.º 1 [al. d)] Livro de obra, com menção de termo de abertura. Livro de obra   Obrigatório Em papel 
1Art. 5.º – n.º 2 Documento comprovativo da prestação de caução. Documento comprovativo 

da caução 
pdf DCPC_caucao Condicional Quando exigível 

1Art. 5.º – n.º 2 
Minuta do contrato de urbanização aprovada. Minuta de contrato de 

urbanização 
pdf MC_contrato Condicional Quando exigível 

2Art.º 22.º - n.º 4  [al c)] Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou 
de prestação de serviços, por parte da empresa 
responsável pela execução da obra, de diretor de 
obra e outros técnicos que conduzam a execução 
dos trabalhos. 

Vínculo laboral do diretor 
de obra 

pdf VL_diretor Obrigatório  

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_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 216-E/2008, de 3 de março. 
2 – Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho e pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho. 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N06.6 - 1 / 1 (mai/2022) 

Requerimento - U06 N06.6 – ALVARÁ 

ÍNDICE DOCUMENTAL 

Alvará de outras operações urbanísticas e utilização 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 76º RJUE [n.º 1] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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 

1
Art. 6.º (observações)      

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_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 216-E/2008, de 3 de março. 
Observações - Instruir com os elementos (ver elementos para alvará de obras de urbanização, de operações de loteamento, de obras de edificação, de obras de demolição e de trabalhos de remodelação de terrenos) que se mostrem adequados ao 
tipo de operação. 
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