
 

 

 
 

URBANISMO 
N19.1 - 1 / 1 (01/2021) 

Requerimento – U19 N19.1 – PUBLICIDADE 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Informação sobre os condicionantes à emissão da licença de publicidade 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 19º RMPOEP [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 

Art.º 19º RMPOEP [n.º 2] Memória descritiva da publicidade bem como o 
respetivo suporte ou ocupação pretendida. 

Memória descritiva da 
publicidade 

pdf MDP_publicidade  
 

Obrigatório  

Art.º 19º RMPOEP [n.º 2] Planta de localização atualizada à escala 1:2.000, 
com o local devidamente assinalado a vermelho. 

Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  

Art.º 19º RMPOEP [n.º 2] Fotos do local. Fotografias pdf FOT_fotos Obrigatório  
 Resultado de consultas a entidades externas. Pareceres ou certificados 

de entidades externas 
pdf PEE_pareceres Condicional Quando requerido pelo 

requerente 
 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). 
RMPOEP - Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação de Espaço Público. 
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Requerimento – U19 N19.2 – PUBLICIDADE 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Licenciamento 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 26º RMPOEP [n.º 1] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
Art.º 26º RMPOEP [n.º 2] 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 

Art.º 26º RMPOEP [n.º 2] 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 26º RMPOEP [n.º 2] Declaração emitida pelo requerente onde este se 
responsabiliza por quaisquer danos emergentes 
causados sobre o Município ou terceiros. 

Declaração de 
responsabilidade de 
publicidade 

pdf DRP_publicidade  
 

Obrigatório  

Art.º 26º RMPOEP [n.º 2] Memória descritiva do projeto, com indicação dos 
materiais, forma e cores a utilizar. 

Memória descritiva da 
publicidade 

pdf MDP_publicidade  
 

Obrigatório  

Art.º 26º RMPOEP [n.º 2] Planta de localização atualizada à escala 1:2.000 ou 
1:1.000, com a indicação do edifício previsto para 
afixação, bem como do suporte/dispositivo onde 
será afixado. 

Planta de localização pdf PL_localizacao Obrigatório  

Art.º 26º RMPOEP [n.º 2] Desenho do suporte publicitário elucidativa da 
situação final pretendida. 

Desenho do suporte 
publicitário 

pdf DSP_publicidade Obrigatório  

Art.º 19º RMPOEP [n.º 2] Fotos do local. Fotografias pdf FOT_fotos Condicional  
 Resultado de consultas a entidades externas. Pareceres ou certificados 

de entidades externas 
pdf PEE_pareceres Condicional Quando requerido pelo 

requerente 
 Documentos diversos. Documentos diversos pdf DIV_diversos Condicional  
RMPOEP - Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação de Espaço Público. 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
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Requerimento – U19 N19.3 – PUBLICIDADE 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Averbamento do titular 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 26º RMPOEP [n.º 1] Requerimento segundo minuta. Requerimento pdf REQUE_requerimento Obrigatório  
Art.º 26º RMPOEP [n.º 2] 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 

Art.º 26º RMPOEP [n.º 2] 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  
RMPOEP - Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação de Espaço Público. 

 



 

 

 
 

URBANISMO 
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Requerimento – U19 N19.4 – PUBLICIDADE 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Renovação da licença 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 19º RMPOEP [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 

 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). 
RMPOEP - Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação de Espaço Público. 
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Requerimento – U19 N19.5 – PUBLICIDADE 
ÍNDICE DOCUMENTAL 

Outros 
Norma legal Documentos Índice Fich. Nome do ficheiro Situação Condição 
Art.º 19º RMPOEP [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 

 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). 
RMPOEP - Regulamento Municipal de Publicidade e Ocupação de Espaço Público. 

 


	N19_1-Publicidade
	N19_2-Publicidade
	N19_3-Publicidade
	N19_4-Publicidade
	N19_5-Publicidade

