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Requerimento – U16 N16.1 – AVERBAMENTO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Requerente ou comunicante 
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 

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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Requerimento – U16 N16.2 – AVERBAMENTO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Titular do alvará de construção ou título de registo 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE 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  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 
1Art. 3.º 
NORMA 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. 

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

pdf INCI_alvara Obrigatório  

1Art. 3.º 
Apólice de seguro de construção. Apólice de seguro de 

construção 
pdf ASC_seguro Condicional Em caso de edificação 

1Art. 3.º 
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  

2N.º 4 do artigo 22.º [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  

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. 
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Requerimento – U16 N16.3 – AVERBAMENTO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Técnico autor de projeto 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE 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 

1Anexo I Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 
projeto de loteamento. 

Termo de operação de 
loteamento 

pdf TROL_loteamento Condicional O que se aplicar 

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

projeto de infraestrutura viária. 
Termo de infraestruturas 
viárias 

pdf TRRV_viaria 

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

projeto de infraestrutura de gás. 
Termo de infraestruturas 
de gás 

pdf TRRG_gas 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 
3Art.º 5.º 

Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 
projeto de infraestrutura de eletricidade (modelo da 
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 Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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 Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de arranjos exteriores. 
Termo de arranjos 
exteriores 

pdf TRPAE_exterior 
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Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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 

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 6 do artigo 22.º Comprovativo da contratação de seguro de 

responsabilidade civil. 
1Anexo I Termo de responsabilidade do respetivo técnico 

relativo ao projeto de condicionamento acústico. 
Termo de 
condicionamento acústico 

pdf TRCACU_acustico 

2N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
2N.º 6 do artigo 22.º Comprovativo da contratação de seguro de 

responsabilidade civil. 
1Anexo I Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do 

projeto de arquitetura. 
Termo do projeto de 
arquitetura 

pdf TRA_arquitetura   

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

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

pdf TRE_estabilidade   

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 
3Art.º 5.º 

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

Termo do projeto de 
energia elétrica 

pdf TRAEE_eletricidade 

Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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 Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do Termo do estudo de pdf TRIT_termico 
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estudo de comportamento térmico. comportamento térmico 
Art.º 10.º RJUE [n.º 3)] Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
1Anexo I 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. 
1Anexo I Seguro de responsabilidade civil. 
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, 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. 
3 – Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto (despacho n.º 27, de 29 de dezembro da DGEG). 
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Requerimento – U16 N16.4 – AVERBAMENTO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Diretor de obra 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE 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 Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
obra. 

Termo do diretor da obra pdf TRDTO_obra Obrigatório  

1N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
1N.º 4 do artigo 22.º [al b)] Seguro de responsabilidade civil 
1N.º 4 do artigo 22.º [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  

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 – 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. 
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Requerimento – U16 N16.5 – AVERBAMENTO 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Diretor de fiscalização 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 9º RJUE 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 Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de 
fiscalização de obra. 

Termo da fiscalização da 
obra 

pdf TRDTF_fiscalizacao Condicional Caso existam obras de 
urbanização 

1N.º 2 do artigo 22.º Declaração da Associação ou Organismo público. 
1Al. b),  n.º 3 do artigo 22.º Comprovativo da contratação de seguro de 

responsabilidade civil. 
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 – 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. 

 


	N16_1-Averbamento
	N16_2-Averbamento
	N16_3-Averbamento
	N16_4-Averbamento
	N16_5-Averbamento

