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Regulamento Municipal de Ocupação do
Espaço Público e Publicidade do
Municipio de Penalva do Castelo
PREÂMBULO

A

simplificação

do

~egime

da

ocupação

do

espaço

e

da

afixação e :.nscLíção de mensagens publicitárias de natu~eza comercial,
decor:rente da Fublicaçcto e € : ltrada em vigor do Decre:::o-Lel n048/2011, de
1 de abril - :':icenciament:o Zero, impõe a r.ecessidade de se proceder à
alteração cos regu:arnentos municipais que dispóeEl sobre a matéria.
O referido diploma teIT, como objetivo princ::pal a
redução dos
encargos adrr:í:listrati vos sobre os cidadãos e eI~preSasl
po:: via da
simplificação e desmaterialização dos atos admlnistrat~vos s'Ubjacentes às

a":::ividades expressamente contemplas no mesmo.
O presente regulamento con::empla, para além da figura tradi.ciona2. de
licenciamento, apli.cável aos atos que r:ão se enCO:1tram previstos ne
diploma do Licencia:rr.e:1to Zero, os institutos da mera comunicação prévi.a e
da
comunicação prévia
com prazo,
introduzidas
no qaadro
Juridico
Português
)ecreto-:'ei r:048/201':, de
de ab::-i1.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Artigo l°
Lei Habilitante
o pYESente regulamento rege-se pelo disposto :;;0 n. o 8, do artigo
1:2. o e artigo 241. ° ( ambos da Constitt:::.ção da Repúb:ica, e3 conj'Jnto com
a alir,ea a) I do n. ° 6 do artigo 64. 0, e alínea a), do :1. o 2 do artigo
53. 0 da Lei n.o169/99, de 18 de seterabro, r,a redação da Lei n.o 5 
A/2Cl02, de 11 de ja:1ejTO t no Decreto-Lei n° 92/201C, de 26 de julho e no
Decre::o-Lei n048/2Cl1, de 1 de abril.
Artígo 2.

o

Obj .. to
o prese:1:::e Regulamento d':'spõe sobre as condições de ocupação e
utilizaçào privativa de espaços públicos ou afei:os ao dO::7\inio p..:lbiico
municipal e sobre os crJ.':.erlOS que devem ser observados na afixação,
inscrição e difusão de nensagens pub~~citá~ias de ~atureza comercial,
Artigo 3.°
Âmbito

o presente Reg":Jlamento estabelece os cr:.térios a que esta sujeita a
ocupação do espaço púb:"ico e aos requisitos a observar r.a afixação,
18

~nscri,:;ão
e difusão de mensager:s p"Jblicitá::::,ias de nat'Greza comercial,
qU3lql1er qüe se~a o rr'.eio de instalação 'Jtiliz3do no solo, subsolo, o\.:
espaço aéreo.

Artigo 4. o
Caducidade

o

direito de oct:pação do espaço público e/ou afixação, inscrição e
de mensagens publicitárias, adquirido nos termos dos regimes
contemplados no presente regulamento, cad'Jca nas seguintes si1:uações:
difus~o

a) Per morte, declaração de i:1So1vêr:.cia, falêr.cia, ou outra forma de
extir.ção do titular;
b) Por perda
ti tular do direito ao exercíc':"o da atividade a que
se reporta a licença;
c) Se o t':"tular comunicar ao Presidente da Câreara, que não pretende
a sua renovação;
d) Se o Presidente da Câmara pro:erir decis~o no sen.tido da n.ão
re!1ovação;
e) Se o titular não proceder ao pagamento das ~axas, dentro do prazo
fixado para o efeito;
f) Por térillino do prazo salici~ado.

Artigo 5. 0
Revogação

a direito de ocupação do espaço públ~co e/ou afixação, insc::
e
d':"fusão de roe!1sagens publi.citárias, adquirido nos termos dos regi1:",es
contemplados no presente reg\.llament:o, à exceção do requerido por per iodos
sazonais,
renova-se
an-uül:nente,
de
forma
auto~ática,
desde que O
inte::::,essado liquide a =espetiva taxa.
CAPÍTULO II
REGIMES APLICÁVEIS
SECÇÃO I

Mera comunicação prévia e comunicação prévia com prazo
Artigo 6"
Disposições Gerais

1.
É
s impli f i.cado
o
regime
de
ocupação
do
espaço
público,
sucst:ituindo
se o licenciamer.to pO!' urna :nera comunicação prévia,
comur.i
prévia com prazo, para determin.ados fins, conexos cem a
at':"vidade exercida pelo respeLivo est:abelecimento.
2. É simplificado o regime de afixaçao e da i.nscriçcto de me!1sagens
publicitárias
de
natureza
comerciõl,
desig:1adamente,
:nedia:1I:e
a
el::'minaçãc do :!:espeti \TO licer:ciame:1to, desde q:t;;e as mesmas sej am conexas
com o seu objeto de r~egócio, em determi:1adas situações previstas no
ar~igo 13.~ do prese~t:e Regulamento.
3.
A utilização p!iva~iva dos espaços públicos e a afixação,
inscrição e difusão de mensa::ens publicitárias de nat'Jreza comercial,
identificadas r:o Anexo I ao presente Regulamento,- ficarr. sujeitas ao
cumpr~rr,ento
dos
critérios
estabe~ecidos
no
:nesmo,
sendo
apenas
ob:rigatória a entrega de t:IT:a mera cOIT_:lnicação prévia, O'J cOi'.1"JrlÍcação
prévia com prazo, s'Jomet:'das no ~'Balcào do Empreer:dedor.
U

4. Encontra-se sujeita a me~a declaração prévia ou
co:n prazo, a preter:são de ocupação do espaçc público;

prévia
entendido como a

decla~ação
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área de acesso livre e de JSO coletivo afeta ao dorni:1io público, para os
seguintes fi::ls:
a) !nstalaçào de toldo e respetiva sanefa;
Instalação de esplanada aberta;
:::nstalação de estrado e guarda-ver:tosi
d) lnsta~ação de vit~i~a e expositor;
e)
:;. r:stalação
de
suporte
p-Jb:Lici tál:'io
(dispositivos
fixos
Il:éve is} ;
f) Ins~alaç!o de arcas e rrãquinas de gelados;
9) I:r:stalaç!o de brinquedos mecânicos e equipamen-:os si:-:tÍlares;
h)
Instalação de contentor para residuos e/ou resíd'J.os sólidos
urbanos;
i) Construções ou instalações provisórias por rno~ivos de festejos ou
cutras celebrações;
j) Post.es ou marcos para decorações ou colocação de anúncios;
k) Depósitos de materiais e semelhante.':?;
l) Tubos, co~dutas, cabos ~ondutores e semelhantesí
m)
Viaturas ou atre.].ados para exeYcer corné~c':"o cu indús::ria :yc.:,
q:Jalqcer atividade lucrativa cu T,",ostn::árioi
n) Bancas r ::abuleiYos, velocípedes, carros, carre::.as e semelhantes,
fora das zonas de mercados e feiras.
b)
c)

5. A ocupação do espaço púbJico paya fins dist':r:tos dos ;ner:c~or.ados
no nú:nera anterior está
eita a Jicenciamer.:o e segue o regine geral àe
oCt.:pação do dor:ür.io púb~ico das au:::a:::quias locais, cor:forr.-,e previs:o na
Se:::::ção II do presente capitt.:lo, r:ão podendo as correspondeo:es pretensões
ser su.bmetidas r.a "Balcão do Empreendedor" (Ex: Quiosques, esplar:adas
fec~adas, Outdoors, placas ':nformativas, e::c).

Artigo 7 0
Aplicabilidade
quando aS
comunicação p~éviat
Aplica-se o
regime da nera
1.
caracteristicas e localizaç§o do equipamer.to e de mobiliário urbano
aren os lirr.i tes :ixados no r. c 1, de artigo 12° do Decrc-::.o-Lei nO
48/2011, de 1 de abril.
2. A co:nunicação prévia COIr. prazo aplica-se ::10S casos elT, que as
características e locali zação do fl',obíliár':'o urbano não respei ta:cem QS
limites fixados no n° 1, do artigo l2 0 , do Decreto-Lei ,,' 48/2011, de 1
àe ab~íl.
3. 11. :nera ccnmnicaçào prévia e a cOr:':..lnicação prévia com prazo serão
efetuadas no «Balcão do Empreendedor».

Secção 11
Licenciamento
Artigo 8°
Aplicabilidade
Ap:ica-se o !'egime
de licer:ciamen::o a todas as situaçoes !""lÓO
abrangidas pelas disposições do De:::reto-Lei n° 48/20:1, de 1 de abril
~Licenciamento Zer:o), nào podendo as respet:ivas pretensões ser submetidas
através do «Salcao do Emp:ceenàedor».
Artigo 9°
Instrução

1. O pedido de licenciamen~o deverá ser solic~~ado ao Presidente da
Câr:tG.ra, mediante requeri~nento, com a antecedência míni;na de :30 dias, ern
re1açào à data prete.r.dida para início da ocupação.

18

2. O reqDerimento deverá cor:ter as seguin,::es menções:

a; Ider.tificação do requere.r.te, Com o nome 1 núaero de ide:1tificaçào
fiscal, es~ado civil, profissão, domicilio , nú~ero, cartao do cidad§o, no
caso de pessoas s':::1gulares r e número do cartão de pessoa coletiva
no
caso de pessoa coletiva;
b, O nome do estabelecime:r:::o comercial e cópia de alvará de J:cença
de utili.zação;
c) O ramo da atividade exercido;
d) Local exato o:1de pre::.ende efetua::: a oct:pação do espaço público;
e) O período da oCClpação,
T

3. O requerir::ento deverá ser acompar.hado de:
a) Planta de localização forr.ecida pelo t>1unicipio, com ident,: ficação
do local previsto;
b}
Planta de si:uação ou fotografia a cores indicando o :oca~
previsto;
c) Memória descritiva i~dica~iva dos materiais, cores, configuração
e legendas a utilizar e out.ras i:1formaç5es que sejam necessárias ao
processe de licenciament:oi
d)
DesenhoE elucidativos com a indicaçao da formar
dimensão e
ma::eriais;
e) Au~orização do proprietário, usufr~tuário, locatário ou titular
de ou~ros direi tos r sempre que o meio de ocupação sej a inst.alado e!7l
prcp:::iedade alhe':a, ou com regime de propr':edade :'1orlzo:1,:al;
f) Docurr:e:1'::o cClr.provativo da legitirr,idade ;?ar2 a prática do a.'t:o.

Artigo 10, o
Condições de ~ndeferimento
1. O pedido de l:cencia:n.ento é
seguintes ft:ndamentos:

indeferido com base er:: qualqt:er dos

a) Não se enq:ladrar nos critérios es:abelecidos t para o efeito, no
Capitule 111, do presente Regulanento;
b) Nãc respeitar as caracceristicas gerais e regras estabelecidas
para c ereito.

2. O pedido de licenciamen~o inicial será indeferido se o reque.:::en::e
for devedor à Câ:::tara !:Lm.icipal de quaisque:- di vidas.
Artigo 11 0
Alvará de licença
ter sido proferida decisão favorável sobre o pedido de
os serviços conpetentes dever:' asseg'Jrar a em,:ssão do
alvará de licença.
~o

caso de

l~cenciac.ento,

Artigo 12 0
Utilização da Licença
A T::ilizaç,§o d3. ':icer:ça é pessoal e não pode ser cedida a qualq"Jer
títu:o , co:n exceção do previsto no próxirr.o artigo.
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Artigo 13°
Mudança de Titularidade
1. O pedido de rrr.1dança da ti tular':'dade da licença de ocupação
espaço público só será deferido se se vErificarem, ct:r:~ulativamente,

seguintes
a)

de
as

sit~ações:

Enco~trarem-se

pagas as :&xas devidas;

Não
sejam
pretendidas
quaisq'Jer
alterações
ao
objeto
de
licenciamer:to t
com exceção de obras de beneficiação que poder'§'o ser
condicioilantes da at:torização da rrr0dança de titularidade;
c) O :o:-equerente apresentar p.::ova da l.egitinidade do seu inte!'esse.
b)

2.

Na

licença de ocupação
do novo titula!'.

do

espaço

público

será

averbada

a

iden~ificação

3. Pela !'1'Jdança de ::itular~dadet o novo titular fica au::crizado r
após o paga!!1ento da correspondente taxa , a ccupaçao do espaço público até
ao fim do prazo de duração da licença a que estava auto:,izado o ante::::-ior
titJ.lar.

Artigo 14°
Cancelamento da licença

A 2.icença de ocupação do espaço púb:ico será cancelada sempre que se
verifique alguma das seguintes situações:
a}
O ti tt;.:ar não pr:)ceda à oC:..rpaç~o ::10 p=azo e aas condições
estabeleciàas;
b) O titt:lar não cUIT.p::.-a as :tormas legais e regc:.lame:1.tares a que está
suj
ou
q'J.aisq'..1er
obrigações
a
que
se
techa
vi~culadQ
pe:c
lice:1cia:rr:en::o:
c) Sempre que imperativos de interesse público assim o impo:-üla:u.

Artigo 15°
Obrigações gerais do titular

o

titular da l:'cença fica vinculado às seguintes obrigações:

a) Não poderá proceder à adulteração dos elementos tal corno foram
õprovados, C·J a alterações da de:rtarcação efetuada;
b} Não poderá p:::-ccede:::- à transmissao da licer:ça a O:..ltrem,
salvo
mudança de tit':.1lal::"idade àevida:nente a·Jtorizadai
c) Nào poderá proceder ã cedência da uti:lzação da licença a ou'C:rem
mesmo que temporaria~ente;
d) Colocar e:n :Lugar visive.:"... o alvará da licer..ça em-=-:::ida pela Câr.tara
Mt:nicipal;
e) Repor a situação existente r:o local tal como se encontrava à data
do deferimer.~o, findo o prazo da licença.

CAPÍTULO II I
OCUPAÇÃO DO ESPAço PÚBLICO

Artigo 16°
Definições

Para efeitos deste Requlal:'.er.to, en::ende-se por:
a) Espaço Público
toda a área ~ao edificada{ de livre acesso;
Equipamento urbano - cor:junto ce ele::;-,entos instalados r,o espaço
p6blico com função especí.fica de assegurar a gestão das estrutcras e
b)
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sisteT:1as 'Jrbar:os r nO:::1eadame!1te, s':'nalização viária, semafórica, vertical,
:,or_zo:1tal
e
ir:fo:::,rr,at':'va
~di:::,ec':'onal
e
de
pré-aviso) I
luminárias,
armár:'os :écr::,:::os l gl;a::::das de proteção e d.isst~ascres.
c) Ocupação Periódica
aq-.le'-:'a qt::e se efet'Ja DO espaço
err.
do ano dete:::m~nadasf po::: exe:J.plo, dt~rante c per~odo es:iva2-, COh~
d)

Mobiliário

urbano

equ:'pa:J.er:tos
instalados,
p:::,o:etados ou
destinados a uso públ:'cc, q'Je prestar:; 'Jr:l
complementa.í.\ UIT,a atividade, a:'nda que de modo

no espaço público,

coletivo ou que
sazonal ou precário;
e) Anúncio eletrônico
O sistema computorizado de emissão de
mensagens e ir:;agens, com possibilidade de ligação a circ:Jitos de TV e
vídeo e similares;
f) Anúnci.o i.luminado - o suporte publicitário sobre o qual se
incidir in::encionalmente uma fonte de l...-:.z;
g) Anúnoio luminoso - o suporLe publicitário que emita luz
h) Bandeirola - suporte rígido que permaneça osci
afixado em
o~ estrutura idêntica;
i) Chapa
seporte :lão luminoso aplicado ou
em paramento
vis:'vel e 1:'50, cuja rr.aior d~mensão não excede 0,60
a máxima
saliência ~ãc excede J,05~;
j) Esplanada Aberta
a i:1.stalação r:o espaço
ico de raesasl
cadeiras,
guarda-ventos,
g~arda-s6is,
estrados,
floreiras,
tapetes,
aquecedores verticais e Q"..Jtl::"O .r;,obiliár:Lo ur.oa::1O, sem
tipe de
proteç!o fixa ao solo, destinada a apoiar estabelecimentos de restauraç~o
ou de bebidas e similares o"c. empreendimen.tos turísticos;
k) Expesi ter
a estnltüra própria para
de prodt:tos
comercializados no interior do estabelecimento comercial, instalada ::10
espaço público i
1) Floreira
o vaso ou recetáculo para
destinadas ao
embelezamento! marcação ou proteção de espaço público;
m) Guarda-vento - a armação qee protege do vento o espaço oc-c.pado
por uma esplünada;
n) Letras soltas ou símbolos
a mensagem publicitária não luminosa,
diretaIT'.er.L:e aplicada nas fachadas dos edificios, nas montras, nas portas
0:1 janelas.
o) Pendão - o suporte ::1ão r.'igi.do, que permaneça oscilante, afixado
err. poste 01..: estrutu::a idê!:l':::.ica;
p) Placa - o supo:::::e ::1ão ] u7':'t':noso
':cado err. paramen.to visível, COr:l
0-..1 sem e:noláJ-rame::1to l
a maio::: dimensão não excede l, 501:1;
q) Publicidade sonora - a at,"v~dade publici :::ária que ut:1..1iza o som
ic:::áyia;
Como ele7':'tento de div:Jlgação da nensagem
r)
Sanefa
o
eleme:lt.o vert:'ca:
de proteção
8o~t:::a
agentes
material
siF.ilar f
colocado
climatéricos f
feito
de
lona
O'J
no q'.1a~ pode estar
tra:lsversalmente na
laferio!' dos toldcs,
inserida uma mensagem publici::ária;
5) Suporte Publicitário
O meio '.ltil.:.zado para d transmissão de :..una
7':'tensagem publicitária;
não luminoso! afixado perpendicularmente as
t) Tabuleta - o
a afixação de mensagens publicitárias
rachadas dos edifícios, que
em ambas as faces;
u) Toldo - o elemento de
contra agentes climatéricos, feito
de lona ou material similar r rebatí vel ( apl icável em qualquer tipo de
vãos, corno montras, janelas ou
de estabelecimentos comerciais, no
q"jal pode esta:::: inserida t:ima r;,ensagem publicitária;
v} Vi trina - o ::llost rador e:lV idraçado ou t:::ar.sparente, embu:: i do ou
salier:te, co:::'ocado na fachada dos estabelecimentos ccmerciais, onàe se
ou se a!ixam infornaçóes;
expõem objetos e
cons:::::ução
de
elerr.en::o
de
r.obiliár:"o
Lrba:lo
w)
Q1,1~osquEl
po~ 'uma base,
am ba::"cão, o corpo
a~igei::::ada, COlT.postc, de UIL medo gera
e a proteção;
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x) Alpendre ou pala - elemen:::os
de prcteç&o contra agentes
c':'ima::ériccs cem, pe':'c me::1cs, uma água, .t:i.xcs aos pa:=ar::entcs das fachadas
e
aplicáveis a
vãos de portas,
janelas,
r.tontras de edifícios Oc.
es~abelecirnentos comerciais;
y)
Pilaretes
elementos metálicos ou àe outro material inerte,
fixos, rebativeis ou retrácteis, instalados na passeio ou outro tipo de
espaço exterio:= I qüe ::êm cerno função a delirt',i taçâo de espaços;
z) Esplanada Fechada - esplar:ada integra1.Ir.er:te 9rctegida dos :3gentes
clir::a:::ériCOS 1 mesmo que qualqJer dos elementos da es:.:::-ut"Jra/ccoertu:::-a
seja rebativel, extensivel ou ar::ovivel;

aa)

Aparelho

de

Ar

condicionado

(Sistema

de

Climatização)

equipamentos combinados de forma coerente COm vis::.a a satisfazer um ou
mais
dos
et~vos
da
climat
(arrefecimento,
ventilaçao,
aq'Jeci::ler:to, humidif:'cação, desumidificaçãc e purificação do ar:;
00) Área contigua/junto à fachada do estabelecimento ( a aplicar no
regime de mera comunicação prévia - para e:feitos àe
de espaço
público corresponde à área imediatamente contígua/j unto à fachada de
estabelecimento ou da esplanada
(r.ão excedendo a largu!:a da fachada do estabelec':'mento), até aos
:~m~ces
tos r:o capíc"Jlo I I do i'.r:exo IV de Decreto - Lei n. o 48/2011,
de 1 de abrilí para efeir::.os de cclocação/a:':"xaçao de
::::;iàade de
natureza comercial
cor~espor:de ac espaço p:JDlico i:nediatame:xte cO:l:.íg1:.0
à fachada do estabelecimento até ac limite de 30 cm; para efeitos de
manual de publicidade
ager:te econômico, cor:::espor.de ao
espaço
imedia~amente
à fachada do estabelecimento até ao
l':"mi.te de 2 n cu, rw caso de o estabelecirtento possuir
( até aos
l':"'IT.~ tos da á::.::ea oC1.:paca pe:'a IT.esrr,a.
j

Artigo 17°
Critérios de ocupação do espaço pUbliCO
1. Os c:!::'itérios a q\le está
eita a oc:upação do espaço público,
nt:.::w pe:::spe:':"'va de sa:'vag":.1arda da segt:rat;.ça, do a:r:1b?ente e de equilíbrio
urbano, s!o os estabelecidos no na 2, do artigo 11°, ao ~ecretc-Lei ~c
48/2011, de 1 de abril I bem como aqueles e
regJlacios no
Regulamento.
espaço
público,
reordenanento
do
Quando
imperativos
de
2.
de ordenamento do
dos
t
a aprovaçãc de pla:-los m-0.nici
te::.::;:itór":"o l
de exec'Jção de obras O'J oL:tras, de manifesto inceresse
assim o just.i ';:ique l
Ser o:::-àer.ada,
Câmara X:J:1icipal l
a remoça0 de equipa:ne:1l0S urbanos,
cu n;obiliár~o arbar:c,
C 1..:
a SL:B
transferência para outro local conveniente a indicar pelos serviços
s responsáveis.
3. QuandO seja efetuada a ocupação ilicita do espaço público poderá
se::.::
orden.ada,
pela
Câmar-a
~~ur..i.cipal,
a
remoção
dos
respetivos
urbar.cs
01;
r.;o::'lliário
L:Y!Ja::1o,
sc;),co os
encaygos
dai
decorrer..tes s~portados
entidade respor.sáve2 por tal facto.

Artigo 18°
para o

Contrapart~das

mun~cipio

ocupaçào do espaço pL:blico co:::. el.encr:tos de ffi::::biliáyio L:rbano e
determi71a:- a reserva de algum 0:..1 alg'Jcs dos
suportes pc.blicitários ,
espaços publicitários.
A

Artigo 19°
Exclusivos
1.
A
exclusi vos

Cârrca:-a
de
exploração

de
em

Pe!1al va

do

determ~r.ado

Cas:elo poderá ::or:cedey
nobll':ár:'o
t.:.rbano,
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àe procedimer:to de cor:cessão adeq"Gado, :ace ao estipulado pela
em vi gOl' SOb1'8 a matéria.
2,
Na concessão de exclusivos de exploração serão ponderados,
designadarG.ente t a adeq':.:ação estética do suporte
icit:ár'io ao e.lemento
de mobiliário '...lrbano e à eilvolvente e cor:trapartidas para O

Artigo 20°
Restrições de instalação de uma esplanada fechada
1. A instalação de esplanadas fechadas deve deixar espaços
ivres
para a circulação de peões não inferiores a Ir 5 metrOs e 2 1 00 metros,
contados, respetivamer:te, a partir do edifício e do ~ar:cil.

2. ::-Jão são permitidas esplanadas fechadas ql1e ut:ilizern Ir.ais àe
metade da larg\1ra do pavi:L:l.ento . .~ materialização da proteção da esplanada
deverá ser co:':tpatível cor., o cor:texto cénico do local preter.dido, e a sua
tra:1sparência não deve ser inferi o::: a 60% do to::al da proteção.
3.
No
fecho
de
esplanadas,
dá-se
preferência
às
estruturas
:::letáJicas f poder:do ad-:lÍ ::i:::--se a ir:trodução de elementos valor i zadores do
p!'ojeto ~o"C.tros r"ateriõis, sem
c.ízo da ressal Vã co caráte::- sempre
o dessas cons::ruções.
4.
Os
materiais
a
aplicar
deverão
ser
de
boa
qualidade,
pri!lCipalme::1te , r:o que se refere a perfis, vi:1o de abertura e de correr,
e tenr.olacagerr:,
5. O
da esplanada fechada deverá :':tar.ter ~ -çav.-:..mento
existente,
devendo prever-se a sua aplicação com siste~a de fácil
rerr:oção, nomeadamente, nódulos amovíveis, devido à necessidade de acesso
às ir.fraestn.:tu:cas exister:tes ~o S.lbsolo por parte da Cá~a.:::a.
6. A est::-urura principal de suporte deverá ser cesmontável.
7. É interdita a afixaç.'3.o de toldos ou sanefas nas esplar.adas
fecr.adas.
8. p.~s esp:anadas fecl:adas deve:':!. garantir a acessibi':'idade de pessoas
com mobilidade reduzida, nOB terFeOS do Decreto-Lei n.:;' 163/2006, de 8 de
agosto.

Artigo 21. o
Condições de instalação e manutenção de quiosques
1.
Po::- deI iberação da CâI':tara ~luT'.icipal r podem ser determinados
locais para ins":a':'açâo de q:1iosq'ces, os
serão cO:1cessionados ;·108
termas da ).ei em vigor sobre a matéria.
2. Q'Janto se tratem de quiosques instalados pela Cá~ara Municipal e
obje::o de concessao, r:os termos da :ei em vigor f
o àecurso do
respetivo
de teLepO, ir:c':'ui:1dc o prazo i:1.i::::ia~ e as s-:.lcessivas
renovações da licença, a propriedade do quiosque reverterá para a CâIT',ara
Municipal de Penalva do Castelo, sem direito do proprietário a qua
:"nderr.r.:" zaç§.o.
3. Os qu.iosques deverão correspo!tder a '::ipos e mode~os qL:e se
encontrem definidos e/ou ap.:::ovados pela Câmara M:Jnicipal, ser., o que não
será possivel a sua instalação.

4.
A iY1stalação
de
qt:iosq"G.es
::1ão
poderá
cO:J.sti~1.:ir-se
co:;no
impedimento à circulação pedonal na zona oneie se inst::ale, berr, ass:":n a
qualquer edificio ou outro tipo de mobiliário ~rbano jã instalado.
5. O corr~ércio do ramo a2.::'men<:ar em quiosqiJes é
, desde que a
a t:'::"vi da de se er:cor.tre devida:::er:te :::egistada e c1Jmpra GS reqJisitos
previstcs nas nOrmas
e regulamerrtares pa ra o afeito.
6. Só serão permitidas esplanadas de apoio a quiosques de ramo
aJi:nentar, qt.:uIldo os mesmos poss'.lam instalações sanitárias próprias ou,
se i:1.si~ar:: e:n eqljipa;:-~entos rr,urücipais.
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7. Não é per::1i tida d ocupação do espaço com caixotes ( eY:1.balagens, e
q:laisque.:: equipamentos I elementCls de apo~o a quiosq"Jes
(arcas de
gelados, exposito.::es e outros), fora àas i;1s'talações de Dublicidade.
8. São pe::mitldas me:1sagens publ~citá=ias em qui~sc1ues q:.lando 1 na
sua conceção e desenho 8rigi::ais ti.verem sido previstos dispositivos ou
pa,inéis para este fim ou a solução apresentada produza 'J.ma mais valia do
po~to de vista p:ástico.
9.
Qua~do
os quiosques tiverem toldos,
es::es poderão oste:1::ar
publicidade ape~las na .::espeti va aba.
Artigo 22. 0
Aparelhos de ar condicionado (sistemas de climatização)

Os aparelhos de ar condic':onado (sister::as de clirr.atização) não podere
se::: visíveis da via pública, nem p!"ovocar dis::úrbios visuais nas fachadas
de eàifícios de valor a::::-quite::ónicc , admiti!1do-se que sejam embutidos e:u
caixa aberta r:.os planos dos para:r:tentos e devidamente ocultados atravé::: de
soluções q'..le os -:ornern discretos e, tanto quanto possível, :'mperce-cívels.
Artigo 23.

0

Alpendres e Palas

Os alpendres e palas instalados em apêndice à construção existen~e
só deverão ser autor:zados quando não prejudiql:em a estética do edifício,
nomeadamente, quar.do não ocultem vãos de i.luminação e ou de
a:T,ento,
r:ão possuam largura de vãos que obstrua~ elementos
de segurar:.ça
rodoviária ou que cor:d:.1zam à Sl:2. oC1..:.=-taçã8 à distância,
que não
ult.rapassem a largu:::a de passeios e não ocupem áreas de estacionamento de
veículos e conter::plem, em te!"::tos cO:1strut:'vos, a integ::ação a::::quitetónica
do elemento ã rachada que :he serve de supor:e, e a segürança de pessoas
é cens.
CAPÍTULO IV
MENSAGENS PUBLICITÁRIAS

Artigo 24.'
Mensagens publicitárias de natureza comercial
1. Sem p::::ejuízo das regras sobre a util~zaçào do esp~ço público e do
regime jurídico da cor.servação da ~atureza e biodiversidade, a afixação,
inscrição e difusão de me:1sagens publ:'c:itárias de natc::::-eza cor.:e.::cla~ r:ão
estão
s1..;.jeitas
a
li:::encial.,ento t
a
al:.torização,
a
autenticaçào t
a
validação, a cert:'ficação, a a::os er:ütidos :1a sequência de comunicaçêes
prévias com prazo, a registo ou a qualquer ou::ro ato pe:::missivo, nem a
:nera comunicação prévia, nos seguintes casos:
a)
Q'Jando as mensage:1s publicitá::::ias de natureza comercial são
afixadas 0-:.1 inscritas em bens de que são proprietárias ou legítJmas
possuido:::as 0'.1 detentoras entidaàes p::-ivadas e r:ão sClo visiveis ou
aud.í.veis a partir do espaço público;
b) Quando as mensagens publicitárias de nat'..lreza comercial são
afixadas cu inscritas em bens de que são proprietárias ou leg~timas
possui.doras O'J. dete:ltoras entidaàes p::::,ivadas e a IT.ensagem publicita os
sinais distintivos do comércio ào eS::ôbelecimen:o oa do respe;:ivo titular
da exp~oração ou está re :acionada com bens ou serviços corceroiali zados no
prédio em que se situaJ!', ainda que sejaJ:', visiveis ou at.:.díve:..s a partlr do
espaço púb1.::::o;
c) QJando as mensagens peblicitárias de r.atureza comercial ocupam ::)
espaço público ccnt~guo à fachada do estabelecimento e p1..:.b-1.icitam os
sinals distint~vos do comércio do estabeleciIT,e:1~o 0',.1 do respetivo titu~ar
da exploração ou estão relacior.adas com be::s ou serviços comercializados
no estabeleci~e~to.
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2 ~ Sstào aiI1da abra:lg:das pelo disposte na a~ínea b} de número
anterior, as mensagens p:Jblici::árias de :r.atureza comercial afixadas ou
.i.:1scri tas em bens imó<r.."eis que sào o ob:; e::o da própria :ransaç§o
publicitada (ex: vende-se ou arrenda-se) r e ainda TIO caso das mensagens
p'JDlici tárias de r:att;.reza comercial afixadas ou i~scri:as em viaturas
relac~onadas co~ a atividade comercial.
3. Os critér:'os de afixação e inscrição de mensagens p'Jb.licitárias
são def:':lidos r:o anexo ao preser:;te reg·.üamento e apenas produzem efeitos
após a sua divulgação no «Balcão do Eltpreendedor).
4. A afixação e a ir:.scriçao de :r:-:ensage~s publ:'ci tá!:"ias de rlatureza
cO;:lercial, que nctO se enquad:::."em r:os númerOs anteriores, seg'Jem o .::.:-egime
geral
de licenciamento I
não podendo as
respetivas prete:1sões
ser
subrcet.idas no «Ba~cão do 8mpreendedor»,

Artigo 25.'
Regras aplicáveis
:r:., afixação l
inscrição e dif'Jsão de rnellsagens publici:::árias rege-se
pelo est:abelecido nas disposições gerais,
co:ntidas no p..~exo I,
ao
presente Regu~amento.

Artigo 26. o
Condições de instalação de painéis de grandes dimensões tipo «outdoor»

Os pa~néis de grandes d~mensOes. do .ipo «ot;.tdoor», com a x3 metros
de dime:1são l só poàem ser instalados a 'Cítulo excecional, cond~c_onada à
r.ão afetação da paisage!7l urbana e à sa~va;:Jarda do equilíbrio estético do
local.
Artigo 27.

0

Interdições
1. É proibido, e:J qua.~quer caso, a realização de i::1scrições o L:.
pinturas murais em monumerJ::OS r.acionais, ed':"fícios religiosos, sedes de
órgão de soberania! àe regiões a'..lt6nomas ou de autarquias loca:s, tal
como em sir.a:'s de trânsito, placas de sinalização rodoviária, :~t::erior de
quaisquer' repar:_~_ções ou edificios públicos e centros históricos COIT,O tal
declarados ao abrigo da compet.e::1:e reg:.llamer.tação t..:rbanis:ica.
2. É proibida a a=ixaçào e a inscrição de mensagens publ~citárias em
qualquer bem se.8 o cor.sent':"::'cento dos proprietá!:'ios,
poss'Jidores ou
detentores dos IT.esmos.
CAPÍTULO V
Taxas
Artigo 28. 0
Valor e Liquidação das Taxas

1. As taxas devidas são as estabe.lecidas no Regulamen:o e Tabela de
Taxas do Mürücípio de Penülva do Cas:e:L.o, para Q ano e:n vigor, as ql:.ais
serão divulgadas no portal do Município e nos casos ap~icáve:s no «Balcâo
do
Empreendedor»,
para efei tos
da mere.
cOITll.:nicação prévia
e
da
comunicação prévia oo:n prazo.
2. Quacdo es~eja em oausa a utilização do espaço público, as t3xas
re:eridas no número ar:terior podem ser devidas pela \.ltilização du::a:r:te um
deterr..inado períodO de te::tpo, conforme estip:.llado r.as art. Os 4. ç e 5. o do
presente regulamento,
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3. A liquidação do valor das taxas no :regime de liceIlciamento é
efetuada aguando do levantamento da licença ou, no caso de renovação, no
prazo fixado pa;::a o efeito scb pena de caducidade do respetivo direito.
4. No caso da mera comü!ücação p!'évia e da comu::ücaçào p.:::évia COle
prazo a liquidação do valor das taxas é efetuada automatioamente r.o
«Balcão do Empreendedon·).

Artigo 29. 0
Ocupação ilicita do espaço pUblico
1. O municipio pode, no-::ificado o infrator, remover
forrr,a inutilizar os e:emen::os que ocupem o espaço pí:bl':"co
disposições no presente capitulo.
2. O município, notificado o infrator, é igualmente
embargar ou derr,o:'.i r obras ql.:ar.do cc~trar.iem o
o no

ou por qualquer
er., ~,d
das
competente para
presente.

Artigo 30. o
Custos da remoção
l . Os e~cargos co~ a re::loção de eler."er:tos que ccupelT" o espaço
público, ainda qCle efetuada por serviços públicos, sãc suportados pe.=..a
responsável
pela
ocupação
ilícita
e
calculados
com
o
entidade
estabelecido, pa!'a c eÍeitc,
:10
Regc.llamento e Tabela de Taxas do
M;'lnlcip':'o de Per:alva do Castelo l para o ar:o e:n

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias

Artigo 31. o
Identificação clara das obrigações
1. As obrigações resl:':tantes da !'egular::\er:tação r:e:er':'da :10 ;;;.nexc - '-
deveI:':
da presente proposta de regula~ento, do qaa" faz parte
ser identificadas de Íor:na clara e com recurso a linguagem simples no
«Balcão do 2mpreenctedor».
2. ?~S obr~
publ:'ci tacas no «3;;;.lcào do Err:preendedo!:» devem ser
periodicame!1te atualizadas ou completadas.
3. O cumprimento do disposto nos nÚITlerOS anteriores deve cO:'ltar com
a participação da DGAE, do municipio e das entidades fiscalizadoras,
desig~adamente da ASAE,

Artigo 32°
Regime sancionário
Sem prej uizo da p'Jnição
prática de crime de falsas declü:!::"ações
e do disposto noutras disposiçOes legais, constituem contraordenação, as
infrações
tas I'.O art
28°, do Decreto-Lei n° 48/2011, de 1. de
ab:!::"i:.
Artigo 33. o
Norma revogatória
os seg'..lir.tes Regu-=-amen::os :1~.lr::'cipais:
l-Regulamento de Publicidade e Oct1pação da Via Públicai
2- Regulame~to Municipal de Ocupação de Espaços Públicos.

5§:0

Artigo 34. o
Entrada em vigor

o
\\~iã:!::"io

pr.esente Reg;Jlamen:.o
da República".

er.tra

e:n

vigor,

após

a

sua

pUblicação
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ANEXO I
Critérios a observar na ocupação do espaço público e na afixação,
inscrição e ~fusão de mensagens publicitárias de natureza comercial

CAPITULO I
Disposições Gerais
Artigo 1.°
Objeto

o presente anexo estabelece os critérios a que está suje~ta a
oC,lpação do espaço pt.blico e a afixação, inscr:'ção e difusão de IT':er;.sager:s
publicitárias de na"t.ureza co~ercial não sujeitas a licencia:'Jento, nos
ter::nos p::evistcs no r.. O 3 do artigo 1.° da :"ei n.o 97/88, de 17 de
agosto.
Artigo 2.·
Principios gerais de ocupação do espaço público e afixação,
inscrição a difusão de mensagens publicitárias

Se:il. prejuízo das reg::-as con:iàas :10 n. o 2 do ar::igo 11. c do decreta
lei n. c 48/2001, de 1 de abril, a oC'J.paçãc cio espaço público e a af~xaç2iof
inscrição e difusão de mensagens publi::;:"tárias, não pode p:=ejudicar:
a ) A sa~de e o bem-estar de pessoas, àesignadame~te por ultrapassay
niveia de ru.:í.do acima dos ad."'1issiveis por lei;
b ) O acesso a edifícios, ja=dins, praças, pracetas e :argos;
c ) A circulação rodoviária e pedor,al, designadanente, de pessoas
com mobll:'dade reduzida;
d ) A qualidade dos espaços verdes ou de el€ : D.entcs
vege:.ais
isolados, designadamente, por cont:=ibui r ?ara a sua degradação O'J por
dificultar a s~a conservação;
e ) A eficácia da il"JJr,inação pública;
x ) A eficácia da sinalização de :râ~sito;
g ) A utilização de outro mobiliário urba:1o:
h ) O equilíbrio es~ético de ccr.juntos edificados OJ ~ão edificados;
i
) A ação d08 concessionários q~e operam à S'..lperfície ou no
S;Jbso'::"o;
j ) O acesso ou a visibilidade de irr,6veis classi:icados ou em v':"as
de class~:
Ol< or,de f:.:mcior.em hospitais, estabelecimer.tos de saúde,
de ensino 0:.1 out:::os se::::viços públicos, :ocais de c'J.lto, ce:nitérios,
ele~entos de esta~uária e arte pública, fo~~es, fo~taná:::ios e chafarizes;
k ) Os direitos ce te:::ceiros.
1. ) Afetar a iluminação pública eíou cé::dca;
in
)
uc.lcar a visibilidade de placas t.oponir:ücas r sernáfo:::os e
si~ais

de trânsito;

n ) ~"fetar a circ:llação de peces,
mcbilidade red~zida.

espec':"a.:':..ment.e dos

cidadãos

COJl

Artigo 3. o
Principios gerais de afixação I inscrição e difusão de publicidade
1
Salve
se
a
~ensage::t
publicltá:=ia
se
circG.nscrever
à
:dentificação da atividade exercida no imóve:" ou
que a exercer
não é per:D.itida afixação ou inscr:'ção àe mensagens pllblicitár:'as em
edifícios ou monurnent:os de interesse histórico, cl<2.~'.lralf arqui:=etócicc
ou paisagístico, designadar,ente:
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a

)

Os

ir.,óveis

class:ficados

01...:

em

vias

de

classi.ficação,

YloT:';eadame:1te os de interesse pí:.blico, nacio:1al ou mur:icipal;
b ) Os imó"reis contemplados co:n p::-énios de arquitetL:.Ta.
2
A afixaçao ou ir.scrição de :ner:sagens pc.blicitári3S, não é
perr..itida sempre que possa cac.sar danos i::::-repará,;/eis nos :naLeriais de
::-evestime:r:to exterior dos edifícios e que os s-.1portes t:t:Llizado5
'J.diqüem o ambien::e 1 afeteIL a es'::.ética ou a salaDridade dos ~ugares ou
causer:l danos a terceiros, noroeada:aente qua:1ào se trate de:
li ) Faixas de pano, plástico, papel 0:.1 outro r:ate:::-ial se:nelr:3.n-::e;
b ) Pintura e cclage:n 0'--1 afixação de caL':azes nas fachadas do
edifícios O'J. em qealqü.er outro mobi2.iário urbano;
c ) Suportes que excedam a frente do estabelecimento.
3 - A publl.cidade sonora deve respeitar
legislaçlc aplicáve: a atividades rcidosas.

os

lir:ütes

':mpostQs

pela

Artigo 4.°
Deveres dos titulares dos suportes publicitários

Constitue:n deveres do tltu:ar do st.:porte publicitário:
a ) CL:.rr~pr: r as condições gerais e especificas a q:...te a afixação e a
inscrição de rne~sagens publicitâr~as estão
eitas;
b ) Conservar o supcrte, bem cono a mer,sage;;" 6::1 boas cO:1dições de
conservação e segur3.nçai
c ) EJ iminar quaisquer danos em bens públicos resul:antes da
afixaçâc 0\1 inseri ção da Ií.ensager.:, pt.:bl ici tar':a.
CAl?ITULO II

Condições de instalação da mobiliário urbano
Artigo S. o
Condições de instalação e manutenção de um toldo e da respetiva sanefa

1 - A lDstalação de um toldo e da respe:i va sanefa deve respe: tar as
segc.intes cor:.dições:
a) Err, passeio de largura superior a 2 m, deixar ~ivre :Jm espaço
ou sl..:per=-or a 0,8C Ir. em re:ação ao 1i:r,ite externo do passeio;
b) Em passeie de largura iil.rerior a 2 In, deixar livre u:n espa::;:o
ig:Jal ou superior a 0,4C m em relação ao lirrt1.:e exte::::':to do passeio;
c) Observar uma distância do solo ':gual 0\1 superior a 2,50 m, mas
nU::1ca acima do rüvel do teto do estabe:ec::ner.tc comercial a que pe::;:er.ça;
d) NCiO exceder um ava::;ço super:or a 3 m;
e) Não exceder os limites '::"aterais das insta2..açães pe:cter::ceEtes ao
!"espetivc estabelecimento;
f) O 11mi:e inferior de uma sanefa deve observar uma distância do
selo igualou superior a 2,50 m;
g) Não se sob::epClr a cL:nhais,
lastras! corT.l]aS, e:nolduramentos de
vãoS de portas e j anelas e outros elerr,entos com interesse a rq'...l i tetónico
ou deeora::ivo,

2
O ::'oldo e a respetiva sanefa não
pendurar ou a~ixar qualquer tipo de objetos.

podem

ser

utilizados

para

3
O ti:ü.lar do estabelec::me!'l:o é responsáve: pelo 00::\ estado de
conservação e ~impeza de toldo e da respet::va sa~efa.
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Artigo 6. o
Condições de instalação e manutenção da uma esplanada aberta

1 - Na instalação de C'.r'1a esp':anada aberta, devera
as
seguintes cond~çóes:
a) Se~ contigua à fachada do respetivo estabelecinento;
b) A ocupação t::-ar.sversal não pode exceder a
da fac.l:.ada do
respeti vo es:.abeleclIr.ento;
c) De~.xar um espaço igual ou sL:perio~ a 0,90 In en :oda a
do
vão de porta, para garan::ir o acesso liv:!:e e direto à ent:cada do
estabelecime:1to;
d) Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, sem
p~ejuízo do disposto no artigo 8.°;
e) Não ocupa.::- :nais de 50% da la!"g:Jra do passe~o onde é ins::alada;
f) Ga=antir arn co'credor para peões de larg'.lra igual O'J.
or a
1,20 In contados:
1) .A. pa~tir do limite externo do passeio, em passeio sem ca.ldeiras;
2) A parti:!:' do li~ite ir:terio:- ou balanço do respetivo elemento mais
próxir::o da fachada do es:::abelecimen:::o, e:n passe~os Cal:'. caldeiras cu
outros elerr.entos cu
de eqt:ipamento urbano.
2
Os propriet.ários, os concessionários ou os exploradores de
es"t.abeleci:"IJ.entos são responsáveis pelo estado de limpeza dos passeios e
das esp~anadas aberta.s na parte ocupada e na faixa cor:tig\1a de 3r.:.
Artigo 7.'
Restrições de instalação de uma esplanada aberta

1 - C mobiliário Clrba:1o util.izado como componen:::e de t:T:',a. esplanada
r os segt:intes requisitos:
aberta deve
a) Ser instalado exclusivamente na á:-ea cc:n:lnicaca de ocupação da
esplanada i
b)
Ser próprio para ClSO nO exterior e de Clma co::.:' adeq'.lada ao
ambiente urbano e~ que a espla~ada está i~seridai
c)
Os gl:::t::cda-só~s devem se!' ins::alados exclusivamer.:..e d1Jrante O
periodo de f1Jncior.amento da esplanada e suport:ados por uma base que
gara~ta a segurar.ça dos utentes;
d) Os aq'Jecedores ver:icais serer;\ próprios paTa ClSO :10 exterior e
respeitarem as condições de segurança.

2 - Nos passeios corr~ ?arage~s de veícu~os de transportes co'::'etivcs
de passageiros não é perr:,itida a insta1ação de esplanada aber::a numa zona
de 5 m para cada lado da pa~agem.
Artigo 6. o
Condições de instalação de estrados

1 - É ?ermit~Ga a i:1stalação de estrados COlT.O
a ur..a esplanada,
q:lando o desnível do pavime:1to o<:!upado pela esplanada for superior a 5%
de ir:clinaçao.
constrL:idos,
amov~veis
e
2
Os
est:cados
devem
ser
preferenClalT!'lente, em módulos de madeira,
3
Os estrados devem garantir a acessibilidade de pessoas çom
rr.obllidade red'.lzida l :10S t.er:nos de Decreto-Lei n. o ~63/2'J06, de 8 de
agosto.
4 - Os estrados não podee exceder a cota máx-=-ma da soleira da porta
do estabelecime~to respe~ivo ou 0,25 m de altura face ao paVlment o .
5 - Na '::1sta=-ação de estrados são salvaguardadas as cond':ções de
segurança da circ~lação pedonal, sob:cetudo a acessibilidade dos cidadãos
co::,. mocilidade reduzida t nos termos da
islação eu: vigor.
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Artigo 9.

o

Condições de instalação de um guarda-vento
1

C guarda-vento deve se:;. amovive.l. e :nstalado exclusivamente
horário de f:lncicr.amerito do respetivc es::abelec':rne:r:to.
2 - A instalação de um gcarda-v€ : 1to
de",.7e se!: fei-:a nas segui:::tes
condições:
a) Junto de esplanadas, perpendicularmente aO plano ma
da

d~rante

Q

fachada;
b) Não oCü:tar referências de interesse p::iblico , nerr~ prej'.ldicar G.
segurança, s21ubridade e boa visibilidade lecal o:] as árvores porvent"Jra
existentes i

c)

~ão

d)

Sem exceder 3,

exceder 2 n de altura cOi:ltadcs a pa:::-::ir do solo;
se rr, de avanço, nunca podendo exceder o ava:1.ço da
espla::1ada junto da qual está :":1stalado;
e) Garantir no :;ninimo C,05 h. de dis::ância do sei.l plano inferior ao
pavimen::o, desde q·Je nãc tenha :.-essa~tos seperiores a O, G2m;
f)
D':ilizar vid1:'oS inq'Jebráveis, ~isos e transparen:es, qee não
excedam as seguintes dimensões:
i ) Altu:::-a: 1 1 35 roi
ii)
g) A par::e

1

In.

opaca do guarda-vente,
0,60 m contados a partir do selo.

qaando exista,

não

exceder

3 - Na instalação de um q:Jarda-vento l deve ainda
dis:gncia igualou superior a:
a) Q,80 m entre o guarda-ve!1::o e outros estabelecimer:tos,
acessos;
b) 2 :TI, ent.re o guarda-ve::1::o e ot.<tro lT.obiliário u:::-bano.

~ar-se

uma

rr:O:l.,:!:as e

Artigo 10. 0

Condições de instalação de uma vitrina

:::a instalação
condições:

de

urna

vitrina

devem,

respe':'t3r-se

as

seguintes

tras, cornijas l emoldurarner.tos de
a) Nãc se sobrepor a cunh3is r
a
elementos
:::orn
ir:teresse
vãos
de portas e
janelas
O'J
o'Jtrcs
arqtü ::et:6nico e decorati VOi
b) A altura da vit:::-ina erE relação ao solo deve se:: igu2:1 ou sL:per~or
a 1,40 :n;
c) Não excede:::
0,15 m de bala!1ço em :,elação ao plano da faohada do
ediflcio.
Artigo 11. o
Cond1ções de insta1ação de um expositor
1
?or cada estabeleoimento é pen~itido aper:as Uill exposi::or,
instalado exc.:usiv3J:1.ente d"J.rant.e c seu horário de fur.clonaner.to.
2- O exposito:r apenas pode ser i!lstalado em passeios co::n larg:.lra
igGal ou st:perior a 2
m, devendo respeitar as segcintes condições de
i:1stalação:
a) Ser contiguo ao respetivo est:abelecimento;
b) Reservar um corredor de ::::i:::-culação de peões igualou supe:::-íor a
~,50 m entre o limite exte:::-ior do passe~o e o prédio;
o) Não
ud:"car o acesso aos edifícios cO;1t.iguos;
d) ~ão ex~eder 1,50 m de alt~ra a partir de solo;
e) Rese~var uma aI t'Jra miniJ:1.3 de Q, 20 :n contacics a parti r do
ano
ir:fe:::,ior do expcsi t.or 30 sole ou 0,40 m quando se tra::e de um expositor
c:e prod'.Jtos a2.i:nenta=es.
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Artigo 12. 0
Condições de instalação de uma arca ou máquina de gelados

:::a

instalação de uma arca ou máquina de ge~ados devem
condições de insr.a~açâo;
a)
Ser ccntigua â fachada do es~abele~~mentof preferencia~rnen~e
jü.nto à sua entrad3i
b) NE.o exceder 1 rn de avanço, contado a partir do pla:1.Q da fac~ada
do edif':'cio;
c) Delxar livre um corredor no passe~o com u:na
r:ao inferior
a 'L, 20m.
1 - se as

segu~~tes

Artigo 13. 0
Condições de instalação de um brinquedo mecânica e equipamento similar

1
Per cada estabelecimento é permitido apenas 'J-m brinquedo
mecânico e eq~üpamento similar, servir:do exclusivamente como apoio ao
estabelecimento.
2- A ir:s-:alaçao de t:.r:1 brinquedo mecânico ou de
similar deve ainda
as seg',1intes c0:1diç6es:
a) Ser contígua à fachada do estabeleciatentc, pre:erer.cial~er.te
junto à sua entrada;
b) Não exceàer 1 :n de avanço, contado a partir do pla::1:J da fachada
ào ed2..::icioi
c) Deixar livre L:::l cor:::edor no passeio CO:::l uma 2.argura não i:1ferio~
a 1,20m.
Artigo 14. o
Condições de instalação e manutenção de uma floreira
1
A flore ira deve ser instalada junto à fachada de respetivo
estabelecimento.
2 - As plantas t.:.tilizadas nas ;:lore~ras não podelê. ter espir:.hos ou
bagas vene~osas.
3
O titular do estabelecimer.to a que a ':lorel.ra pe::::tença deve
proceder à s:Ja limpeza, :::-ega e substituição das plan:::as, seT'1pre qL:e
necessário.

Artigo 15. 0
Condições de instalação e manutenção de um contentor para resíduos
sóli.dos urbanos
1
O conte:r~o:: para resíduos só2.idos urba:1os deve ser instalaào
contiguarr.ente ao respeti vo estabelecimeEto I servindo excl usi v3.men::.e para
seu apoio.
2 - Se:::7lpre que o conten::or para resíduos se encor:.tre cheio deve ser
~media:.::amente limpo ou sG..bs::ituído.
3 - A instalação de um contentor para resíd".Jos no espaço público não
pode ca'.Jsar qualquer perigo para a higie!1e e :~mpeza do espaço.
4 - O cor.tentor para ~esíduos deve estar semp::;.e em bo;). estado de
:::or:servação, n03.eadaf:'.ente no que respeita a pi:1":ura, higier:e e limpeza,
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CAPITULO I II

Condições de instalação de suportes publicitários e de afixação,
inscrição e difusão de mensagens publicitárias
SECÇÃO I
Regras gerais

Con~9ões

Artigo 16. o
de instalação de um suporte publicitáriO

1
A ins::alação de L:r7I suporte p:'lblici:::ário deve respei:ar as
segu!ntes condições:
a) :::::m passeio de larg'Jra superior a =-,2Ci fi, deixar ~ivre w:rt espaço

ig'Jal ou superior a 0,80 In em relação ae limite exterIíO do passeio;
b) r~:r: passeie de largura in.ferior a 1,20 Dl, àe':xar l:vre U::l espaço
igualou superior a 0,';0 J:I em relação ao limite exterr.o do passeio;
2 - E~ passeies com largura igual O~ inferior a ~ re não é pe=mi~ida
a afixação ou insc!:ição de mensager:s ~mblici tárias.
Artigo 17. o
Condições da afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza
comercial em mobiliário urbano

l - É perm:tida a afixação 0:1 :'nsc:,ição de rr~ensagens publicitárias
de nat:lreza comercial em mob:"liário urbano.
2 - A afixação ou inscrição de nensagens public':'tárias de n:3tureza
comercial
nll:::a
esplanada
deve
limitar-se
ao
nome
come:::cial
do
estabeleciF..ento, a nem::agern co:::ercial relacionada com bens ou serviços
cO!:iercializados no estabeleci.rr,ento ou ao log6tipo da marca comercial,
desde q~e afixados ou inscr':'~os nas costas das cadeiras e ~as abas
pender:tes dos guarda-sóis, com as d:mer::sões maximas de 0,20 m x Of 10 m
por cada nome 0:1 logótipc.

Con~Qões

Artigo 18. o
e restrições de difusão de mensagens publicitárias sonoras

1
É permitida a difusão de mensagens ~'Jblici'::árias SO::1oras de
natureza
comercial
que
possam
ser ouvidas
dentro dos
respetivos
estabelecimentos O~ na via pjblica, C:1jo objetivo imediato sej:3 atrair ou
re~er a a~er.ção do público.

2
A difusão sonora de mensagens publicitárias de natureza
comercial apenas pode ocorrer:
a) No período cOl1'.?reendido entre as 9hOOr.~ e as 20hOOm;
b) A una distância rr.ír:.ima de 300 m de ed.:fícios escolares I d'jra:-.te o
se:J horário de funcior:ame:.1.to, de hospitais, cenitérios e locais de cu':'to.
SECÇÃO II
Regras especiais

Artigo 19. 0
Condições e restrições de aplicação de chapas, placas e tabuletas
1
apreser:.ta~

Em

cada

d~mer.sãot

edi.::':':_cio f
as
chapas,
placas
8U
tabuletas deve::1
cores, ~ateriais e a:inha~entos adequados à estét~ca

do edifício.

2 - A instalação das
ig\.lal ou superior ao ni vel
3
A instalação
co:-.diçôes:
a ) Não se sobrepor a

chapas deve fazer-se a uma distâ::1c,ia do solo
do piso do 1.° andar dos edificios.
seguintes
de uma placa J.eve respel tar as
gradeamentos ou zonas vazadas em varandas:
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b ) t-Zão oC'Jltar e':'emer:tos decorativos ou Ol1tros com interesse na
ccmposiçãc arquitetór.ica das fachadas.
4
As placas só podem ser i:1staladas ao n':' vel do rés do chão dos
edifícios.
5- Não é pe!:mi tida a i:1stalação de mais de u1:',a placa por cada
f.:açào at:tónoma ou fogo, ::ão se conslderan.do pa:-a o efeito as placas de
proibição de afixação de publicidade.
6- A
instalação de uma ::ab'clleta deve respeitar as
seguintes
condições!
a ) O limite infe::-ior da t.abuleta deve fic3..::' a "JIfla dis::.ância do solo
:'gual ou superior a 2, 60 f:'~;
b ) Não exceder o balanço de l,50 l i em relação ao plano marginal de
edific:'o, exceto, r:o caso de ruas sem passelos 1 em que o balanço não
excede O,2C m;
c ) Deixar uma distância igualou superior a 3 1:', entre tabuletas.
Artigo 20. o
Condições de instalação de bandeirolas

1 - As bandeirolas :-lão podem ser afixadas em áreas de p!'cteçae das
localidades.
2- .!\s bandeirolas devere pe:::::-rr.anecer osci:a:r:.tes, s6 podendc ser
col.ocad3s em posição perpend':"cular à via IT,ais próxima e afixadas do Iedo
interior do ~oste.
3- A dimensCio máxima das bandeirolas deve ser de O,60 m de
comprime~to e 1 m de altu!'a.
4- A distância entre a fachada de edifício mais p:::óximo e a parte
mais sa1ie:1,:e da bandeirola deve se.:: igualou superior a 2 m.
5- A distancia ent::-e a paY,:e ir,ferior da ban.deirola e o solo deve
ser igualou superior a 3 ~.
6 - A distância entre bandeirolas afixadas ao longe das vias deve
sey igualou super-ior a 50 m.
Artigo 21. 0
Condições de aplicação de letras soltas ou simbolos

A ap'::"'icação de letras soltas
condições:

CLJ.

símbolos deve respeitar as seguintes

a ) Não exoedey 0,50 m de altura e 0,15 m de sa1iêr.cia;
b)Nào ocultar elementos deco:::ativos ou outros COm ':'nteresse na
composição arquite<:ónica das fac~adasf sendo aplicados dlretam.ente sobre
o paramen~o das paredes;
e ) 're:- em atenção a forma e a escala, de IT.odo a respeitar a
int:egridade- esté:::ica dos próprios edifícios.
Artigo 22. o
Condições de instalação de anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e
semelhantes

Os anúr:cios luminosos, iluminados, eletr6r:iccs e semelhan-::::es
deve~
ser colocados sobre as saliências das fachadas e respe':'::ar as
seguintes condições;
a ) O balar:.ço tc;:al não pode ex::::ede:!:' 2 m;
b ) A d_stância entre o solo e a parte irderio.:!:' do ar.úncio não pane
ser !aenor do que 2,60 r.: r:em superio:- a 4 mi
c ) Caso o ba=-anço r.ào exceda 0,15 m; a distância entre a par:::e
inferior do anúr..cio e o solo não pode ser menor do que 2m Gem superior a
4m.
1
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2
As estruturas dos an::incios lUIT,ir.osos,
ilumÍ:1ddos,
slste:r."as
elet:rónicos ou semelhantes ':nstalados :".as fa:::hadas de ed':':ícios e e::n
espaço públicc deve!:" fica::::-, tanto qt:a:1to p;:,ss2.vel, encobertas e ser
pintaàas com a cor que lhes dê o menor destaque.
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