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Requerimento - U08 N08.1 – UTILIZAÇÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Autorização de utilização na sequência de realização de obra sujeita a controlo prévio 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE [n.º 1] 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 25 [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 25 [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 63.º RJUE [n.º 1] 
Art.º 64.º RJUE [n.º 3] 
1Anexo I – n.º 25 [al. b)] 

Termo de responsabilidade assinado pelo diretor da 
obra ou do diretor de fiscalização da obra. 

Termo de 
responsabilidade pela 
conclusão da obra 

pdf TROE_executada Obrigatório  

2Art.º 22.º - [n.º 2)] 
1Anexo I – n.º 25 [al. c)] 

Comprovativo das qualificações para o desempenho 
das funções específicas que se propõe exercer. 

Art.º 64.º RJUE [n.º 3] 
1Anexo I – n.º 25 [al. f)] 

Termo de responsabilidade subscrito por pessoa 
legalmente habilitada a ser autor de projeto. 

Termo do projeto de 
arquitetura 

pdf TRA_arquitetura Condicional  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I – n.º 25 [al. g)] Termo de responsabilidade relativo à conformidade 

da obra com o projeto acústico. 
Termo de 
responsabilidade de 
condicionamento acústico 

pdf TRCACU_acustico Obrigatório  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
4Art.º 7.º 
4Art.º 31.º - al. b) [ii] 

Termo de responsabilidade pela execução das 
instalações elétricas (modelo da DGEG). 

Termo instalações 
elétricas 

pdf TREIE_eletrica Condicional Quando a ligação à rede 
ou entrada em exploração 
da instalação elétrica não 
careçam de declaração de 
inspeção ou certificado de 
exploração 

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
4Art.º 31.º - al. b) [ii] Ficha eletrotécnica. 

8Art.º 76.º - n.º 1[al. d)] Termo de responsabilidade  de execução da 
instalação das infraestruturas de telecomunicações. 

Termo instalações 
telecomunicações 

pdf TRITT_telecomunica Obrigatório  

2Art.º 22.º - [n.º 2)] Comprovativo das qualificações para o desempenho 
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1Anexo I – n.º 25 [al. c)] das funções específicas que se propõe exercer. 

 
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. Quadro sinóptico e outros 
quadros 

pdf FA_quadros Obrigatório  

 
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 
no processo 

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  

Art.º 63.º RJUE [n.º 1] 
1Anexo I – n.º 25 [al. i)] 

Telas finais. Telas finais dwf TF_telasfinais Condicional Quando aplicável 
 

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

pdf PEE_pareceres Condicional Quando aplicável 

10 Artigo 20, n.º 2 [al. b)] Certificado SCE, emitido por perito qualificado no 
âmbito do Sistema de Certificação Energética dos 
Edifícios. 

Certificação energética  CENERG_energetico Condicional Quando aplicável 

3Art.º 13.º - n.º 9 
Avaliação acústica Avaliação acústica pdf EA_acustica Condicional Quando aplicável 

1Anexo I – n.º 25 [al. j)] Ficha de elementos estatísticos previstos na 
Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho. 

Ficha de elementos e 
estatística 

pdf FE_estatistica Obrigatório  

4Art.º 31.º - al. b) [i] Declaração de inspeção ou o certificado de 
exploração da instalação elétrica. 

Inspeção instalação 
elétrica 

pdf IIE_eletrica Condicional Quando aplicável 

4Art.º 31.º - al. b) [i] Projeto simplificado ou ficha eletrotécnica. 
5Art.º 16.º 

Declaração de inspeção da instalação de gás. Inspeção da instalação de 
gás 

pdf IIG_gas Condicional Quando existe instalação 
de gás 

8Art.º 18.º 
Declaração UE de conformidade – ascensor. Declaração UE de 

conformidade – ascensor 
pdf TRPAS_ascensor Condicional Quando existir ascensor 

NORMA Fotografias do imóvel e envolvente Fotografias do imóvel pdf FOT_fotos Condicional Quando precedido de 
execução de obra 

6N.ºs 16 e 17 
Livro de obra com termo de encerramento do livro 
de obra, datado e assinado pelo titular do alvará de 
licença ou título de admissão de comunicação 
prévia, pelo dono de obra, se pessoa diversa, e pelo 
diretor de fiscalização da obra. 

Livro e obra pdf LO_livro Obrigatório Livro de obra digitalizado 

7Art.º 11.º - al. f) 
Registo de dados de RCD, de acordo conforme 
modelo legal. 

1Anexo I – n.º 25 [al. h)] Cópia do título da operação urbanística ao abrigo da 
qual foram realizadas as obras. 

Documentos diversos pdf DIV_diversos Obrigatório  

 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). 
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DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia. 
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. 
3 – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 
4 – Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto (despacho n.º 27, de 29 de dezembro da DGEG). 
5 – Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de agosto. 
6 – Portaria n.º 1268/2008, de 6 de novembro. 
7 – Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 
8 – Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio. 
9 – Decreto-Lei n.º 58/2017, de 9 de junho. 
10 - Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 102/2021, de 19 de novembro. 
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Requerimento - U08 N08.2 – UTILIZAÇÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Autorização ou alteração de utilização sem ter sido precedida de operação urbanística sujeita a controlo prévio 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE [n.º 1] 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 25 [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 25 [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 64.º RJUE [n.º 3] 
1Anexo I – n.º 26 [al. c)] 

Termo de responsabilidade subscrito por pessoa 
legalmente habilitada a ser autor de projeto. 

Termo do projeto de 
arquitetura 

pdf TRA_arquitetura Condicional  

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
4Art.º 7.º 
4Art.º 31.º - al. b) [ii] 

Termo de responsabilidade pela execução das 
instalações elétricas (modelo da DGEG). 

Termo instalações 
elétricas 

pdf TREIE_eletrica Condicional Quando a ligação à rede 
ou entrada em exploração 
da instalação elétrica não 
careçam de declaração de 
inspeção ou certificado de 
exploração 

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
4Art.º 31.º - al. b) [ii] Ficha eletrotécnica 

6Art.º 76.º - n.º 1[al. d)] Termo de responsabilidade  de execução da 
instalação das infraestruturas de telecomunicações. 

Termo instalações 
telecomunicações 

pdf TRITT_telecomunica 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 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. Quadro sinóptico e outros 
quadros 

pdf FA_quadros Obrigatório  

 
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 
no processo 

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  

Art.º 63.º RJUE [n.º 1] 
1Anexo I – n.º 25 [al. i)] 

Telas finais. Telas finais dwf TF_telasfinais Condicional Quando aplicável 
 

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

pdf PEE_pareceres Condicional Quando aplicável 

8 Artigo 20, n.º 2 [al. b)] Certificado SCE, emitido por perito qualificado no 
âmbito do Sistema de Certificação Energética dos 
Edifícios. 

Certificação energética pdf CENERG_energetico Condicional Quando aplicável 

3Art.º 13.º - n.º 9 
Avaliação acústica Avaliação acústica pdf EA_acustica Condicional Quando aplicável 

1Anexo I – n.º 25 [al. j)] Ficha de elementos estatísticos previstos na 
Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho. 

Ficha de elementos e 
estatística 

pdf FE_estatistica Obrigatório  

4Art.º 31.º - al. b) [i] Declaração de inspeção ou o certificado de 
exploração da instalação elétrica. 

Inspeção instalação 
elétrica 

pdf IIE_eletrica Condicional Quando aplicável 

4Art.º 31.º - al. b) [i] Projeto simplificado ou ficha eletrotécnica. 
5Art.º 16.º 

Declaração de inspeção da instalação de gás. Inspeção da instalação de 
gás 

pdf IIG_gas Condicional Quando existe instalação 
de gás 

7Art.º 18.º 
Declaração UE de conformidade – ascensor. Declaração UE de 

conformidade – ascensor 
pdf TRPAS_ascensor Condicional Quando existir ascensor 

NORMA Fotografias do imóvel e envolvente Fotografias do imóvel pdf FOT_fotos Condicional Quando precedido de 
execução de obra 

1Anexo I – n.º 26 [al. b)] Cópia da notificação da câmara municipal a 
comunicar a aprovação de um pedido de informação 
prévia. 

Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional Quando existir 

 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). 
DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia. 
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. 
3 – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 
4 – Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto (despacho n.º 27, de 29 de dezembro da DGEG). 
5 – Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de agosto. 
6 – Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio. 
7 – Decreto-Lei n.º 58/2017, de 9 de junho. 
8 - Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 102/2021, de 19 de novembro. 
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