
 

 

 
 

URBANISMO 
N23.1 - 1 / 1 (01/2021) 

Requerimento – U23 N23.1 – VISTORIA/COMUNICAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Vistoria final 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 12º - n.º 6 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 Comprovativo do seguro de responsabilidade civil. Documentos diversos pdf DIV_diversos 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 267/2002, de 26 de novembro com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro. 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
N23.2 - 1 / 1 (01/2021) 

Requerimento – U23 N23.2 – VISTORIA/COMUNICAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Comunicação de transmissão de propriedade/Mudança de produto/suspensão ou cessação da atividade 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 16º - 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 

RMUEC Comprovativo do seguro de responsabilidade civil. Documentos diversos pdf DIV_diversos Obrigatório Na transmissão de 
propriedade 

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 267/2002, de 26 de novembro com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

URBANISMO 
N23.3 - 1 / 1 (01/2021) 

Requerimento – U23 N23.3 – VISTORIA/COMUNICAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Comunicação de ocorrência de acidente 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
1Art.º 30º - 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 

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 267/2002, de 26 de novembro com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro. 
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