
 

 

 
 

URBANISMO 
N09.1 - 1 / 1 (01/2021) 

Requerimento – U09 N09.1 – FICHA DE HABITAÇÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Depósito de fichas técnicas de habitação 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 5º [nº 2] 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.º 5º [nº 2] Ficha técnica de habitação  Ficha técnica de habitação  pdf FTH_ficha  Obrigatório  
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 - Decreto-Lei n.º 68/2004, de 25 de março. 
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Requerimento – U09 N09.2 – FICHA DE HABITAÇÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Emissão de segunda via de ficha técnica de habitação 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 10º [nº 2] 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 

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 - Decreto-Lei n.º 68/2004, de 25 de março. 

 


	N09_1-Ficha de habitação
	N09_2-Ficha de habitação

