
 

 

 
 

URBANISMO 
N15.1 - 1 / 1 (jan/2022) 

Requerimento – U15 N15.1 – CERTIDÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Destaque de parcela 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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  

NORMA 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 

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 

NORMA Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 
projeto de arquitetura. 

Termo do projeto de 
arquitetura 

pdf TRA_arquitetura Condicional Caso existam edificações 

NORMA Declaração da Associação ou Organismo público. 
NORMA Seguro de responsabilidade civil. 
NORMA Quadro sinóptico conforme modelo da autarquia. Quadro sinóptico e outros 

quadros 
pdf FA_quadros Condicional Caso existam edificações 

NORMA Planta de localização atualizada à escala 1:1.000. Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  
NORMA Levantamento topográfico georreferenciado, à 

escala de 1:200 e sempre que em processo 
existente este não conste; 

Levantamento topográfico dwg TOP_topografia Obrigatório  

NORMA Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos 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). 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N15.2 - 1 / 1 (jan/2022) 

Requerimento – U15 N15.2 – CERTIDÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Divisão de prédio por caminho/estrada pública/curso de água/outro 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 10.º [n.º 2)] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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  

NORMA 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 

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 

NORMA Planta de localização atualizada à escala 1:1.000. Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  
NORMA Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos Obrigatório  
 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
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 31975, de 20 de abril de 1942. 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N15.3 - 1 / 1 (jan/2022) 

Requerimento – U15 N15.3 – CERTIDÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

 
Edificação construída antes da entrada em vigor do RGEU 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
NORMA Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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  

NORMA 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 

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 

Artigo 116.º CPA  [n.º 1] Elementos de prova Prova de execução da 
obra 

pdf PEO_prova Condicional Sempre que possível 

NORMA Planta de localização atualizada à escala 1:1.000. Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  
NORMA Fotos do terreno/da edificação. Fotografias pdf FOT_fotos Obrigatório  
NORMA Levantamento topográfico, à escala de 1:200. Levantamento topográfico dwg TOP_topografia Obrigatório  
NORMA Levantamento arquitetónico, contendo plantas, 

alçados, cortes longitudinais e transversais. 
Projeto de arquitetura dwf PA_arquitetura Obrigatório Exceto ruína 

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
RGEU - Regulamento Geral de Edificações Urbanas (Decreto-Lei n.º 38382, de 7 de agosto de 1951 e atualizações sucessivas). 
CPA - Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
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). 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N15.4 - 1 / 1 (jan/2022) 

Requerimento – U15 N15.4 – CERTIDÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

 
Constituição de propriedade horizontal 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
NORMA Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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  

NORMA 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 

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 

NORMA Descrição física de todas as frações, nos termos do 
Código Civil. 

Propriedade Horizontal - 
descrição das frações 

pdf PH_descricao Obrigatório  

NORMA Plantas do edifício e da parcela de terreno, com 
identificação de cada fração. 

Propriedade Horizontal - 
identificação das frações 

pdf PHI_fracoes Obrigatório  

NORMA Planta de localização fornecida pela autarquia Planta de localização pdf PL_localizacao Condicional  
 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
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). 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N15.5 - 1 / 1 (jan/2022) 

Requerimento – U15 N15.5 – CERTIDÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Constituição/alteração de compropriedade 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
NORMA Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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  

NORMA 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 

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 

NORMA Descrição da compropriedade Descrição de 
compropriedade 

pdf CCMP_compropriedade Obrigatório  

NORMA Planta de localização fornecida pela autarquia Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  
 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
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). 
 



 

 

 
 

URBANISMO 
N15.6 - 1 / 1 (jan/2022) 

Requerimento – U15 N15.6 – CERTIDÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

 
Comprovativa da receção provisória de obras de urbanização ou existência de caução 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
NORMA 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 

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
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). 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N15.7 - 1 / 1 (jan/2022) 

Requerimento – U15 N15.7 – CERTIDÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Comprovativa do início e da conclusão das ações de reabilitação  
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
NORMA 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 

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
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). 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N15.8 - 1 / 1 (jan/2022) 

Requerimento – U15 N15.8 – CERTIDÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Alteração de denominação de rua / Alteração de número de polícia 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
NORMA Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
NORMA 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  

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 

NORMA Planta de localização fornecida pela autarquia Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  
 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
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). 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N15.9 - 1 / 1 (jan/2022) 

Requerimento – U15 N15.9 – CERTIDÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Localização em Área de Reabilitação Urbana 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
NORMA 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 

NORMA Planta de localização fornecida pela autarquia Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  
 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
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). 
 



 

 

 
 

URBANISMO 
N15.10 - 1 / 1 (jan/2022) 

Requerimento – U15 N15.10 – CERTIDÃO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Outras certidões  
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
NORMA 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 

 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
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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