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PROJETO DE "REGULAMENTO MUNICIPAL DA TOPONIMIA E DE
NUMERAçAO DE POLICIA - ALTERAçAO"
Francisco Lopes de Carvaiho, Presidente da Câmara Municipal de Penalva do
Castelo, faz püblico que, a Câmara Municipal em sua reunião de 13 de novembro de
2015, aprovou o projeto de "Regulamento Municipal da Toponimia e Numeraçào de
PolIcia - Alteracao".
Assim e, apesar de nos termos do art. 98°. do C.P.A não se ter registado
qualquer constituição de interessados para este procedimento, a Câmara Municipal no
intuito de dar cumprimento aos princIpios da boa administraçao, da prossecucäo do
iriteresse publico e de protecäo dos direitos e interesses dos cidadãos, deliberou, nos
termos do disposto nos art. 1000 e 1010. do referido Codigo do Procedimento
Admiriistrativo, submetê-lo, pelo prazo de 30 dias, a contar da data publicitacâo na
pagina eletrOnica e de afixação no hall do edifIcio deste Municipio, a consulta publica
para recoiha de sugestoes, podendo para e efeito, dirigir contributos por escrito ao
responsavel pela direço do procedimento - Presidente da Câmara Municipal,
entregando-os na subunidade da Divisâo Administrativa (das 09:00 as 16:00 horas), ou
enviando-os por correio para a morada Av. Castendo - 3550-186 Penalva do Castelo ou
através do endereço eletrOnico: geral©cm-penalvadocastelo.pt.
devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de igual teor
Para co
que vao serado?os lugares publicos do costume.
/ oordenador Técnico da

E eu
Divisão Admi tra *va o subscrevi.

Paços do Municfpio de Penalva do Castelo, 16 de Novembro de 2015.

o Presi

âmara,

(Francisco Lopes Carvaiho)
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Regulamento Municipal de ToponImia e Numeração de Policia

Preâmbulo
A toponimia e uma forma de identificaçao, orientação, comunicaçao,
localizaçao de imOveis urbanos e rUsticos e de referenciação de localidades e sItios.
Mas e tambern urn factor de valorizaçao do patrimOnio histOrico e cultural.
A escolha, atribuição e alteraçao dos diversos topOnimos deve, por isso,
resultar de urn trabaiho sério, rigoroso, coerente e isento. Por outro lado, as
designaçOes toponirnicas devern ser estáveis, de modo a traduzirem a memOria e a
mundividéncia das populacOes e a evitar a influência de critérios subjectivos ou de
factores de circunstância.
0 aparecirnento das novas tecnologias, norneadamente os Sistemas de
Inforrnaçao Ceografica (SIC), permite de uma forma facil e precisa identificar a
representaçâo cartografica dos eixos viários de urn espaco, garantindo uma melhor
qualidade na gestão desta informação.

CAPITTJLO I
Denominação de Vias Publicas
Secção I
Atribuiçäo e Alteraçao dos Topónimos
Artigo 10
Competência para a Atribuiçao de Topónimos
Compete a Câmara Municipal de Penalva do Castelo, por iniciativa prOpria
ou sob proposta de outras entidades, deliberar sobre a toponimia no conceiho de
Penalva do Castelo, nos termos do artigo 64°., n.°. 1 alInea v) do Decreto-Lei n.°
169/99, de 18 de Setembro, na sua redaçao abual.

Artigo 2°
Audiçao das juntas de Freguesia
1. A Câmara Municipal, previamente a discussão das propostas toponimicas,
deverá remete4as as Juntas de Freguesia da respectiva area geogrâfica para
efeito de parecer nao vinculativo.
2. A consulta as Juntas de Freguesia será dispensada quando a origem da
proposta seja de sua iniciativa.
3. As Juntas de Freguesia deverao pronunciar-se num prazo de 30 dias, findo o
qual será considerada como aceite a proposta inicialmente formulada.
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4. Sern prejuizo do disposto nos nUmeros anteriores, as Juntas de Freguesia
deverao fornecer ao Serviço de Toponirnia da Cârnara Municipal de Penalva
do Castelo, sempre que solicitada, urna lista de topOnirnos possIveis, por
localidades, corn a respectiva biografia ou descriçao.
Artigo 30
Critérios na Atribuição de TopOnimos
1. A atribuiçao de topOnirnos devera obedecer, ern regra, aos seguintes critérios:
a. os nornes das avenidas e das ruas, bern como das alarnedas e das
pracas, deverao evocar figuras ou realidades corn expressão conceihia,
nacional ou dirnensão internacional;
b. os nornes das ruas de rnenor dirnensao, bern corno os das travessas,
evocaräo circunstâncias, figuras ou realidades de expressão local;
c. as pracetas e largos evocarão factos, figuras notáveis ou realidades de
projeccäo na area do rnunicIpio;
2. As vias corn denorninaçao ja atribulda rnantêrn o respectivo norne e
enquadrarnento classificativo rnas, se por iniciativa popular e/ ou proposta da
Junta de Freguesia ou da Camara, ou ainda por rnotivos de reconversão
urbanIstica, rnudarern de norne, integrar-se-äo na estrutura das presentes
condiçoes.
3. For efeitos do presente Regularnento as vias e espacos pñblicos do Conceiho
deverão ser classificados de acordo corn o definido no Anexo I.
Artigo 4°
Ahibuiçao de TopOnimos
1. Podern ser atribuldas iguais designaçOes a vias, desde que estas se situern ern
diferentes localidades do Conceiho.
2. Nao se considerarn designaçoes iguais as que são atribuldas a vias
cornunicantes de diferente classificaçäo toponIrnica, tais corno rua e travessa
ou beco, rua e praceta e designaçoes serneihantes.
3. Podern ser adoptados nornes de palses, cidades ou outros locais nacionais ou
estrangeiros, que por razöes irnportantes se encontrern ligados a vida do
concelho.
4. De cada deliberaçao devera constar urna curta biografia ou descriçao que
juslifique a atribuiçao do topOnirno.
SecçAo II
Placas ToponImicas
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Artigo 50
Local de Afixação
1. As placas toponimicas devern ser colocadas logo que as vias ou epacos se
encontrem numa fase de consfrução que permita a sua identificaçao.
2. Todos os arruamentos ou espacos publicos devem ser identificados corn os
seus topOnimos, no inicio e no firn da sua extensào, assirn corno ern todos os
cruzamentos ou entroncamentos que o justifiquern.
3. As placas toponimicas seräo sempre colocadas, sempre que possIvel, nas
fachadas dos edifIcios, distando 3,0 metros do solo e 1,5 metros da esquina do
edifIcio.
4. A colocaçäo das placas toponirnicas tambem podera ser efectuada ern suportes
colocados na via publica ou nos espacos publicos, desde que os passeios
possuarn no mThirno 1,50 metros de largura dispon.Ivel, livre de quaisquer
obstaculos ou, na ausência de passeios, quando da sua colocação näo resulte
prejuizo para a circulação de pessoas, em conformidade corn o estabelecido
pelas Normas Tecnicas sobre Acessibilidades (Decreto-Lei n.° 163/06, de 8 de
Agosto) ou viaturas, apOs parecer dos serviços carnarários e apenas quando
não seja possIvel a sua colocaçao segundo o disposto no n.° 3 anterior.
5. Os suportes das placas toponimicas deverao ser executados de acordo corn o
aprovado pela Camara Municipal de Penalva do Castelo.

Artigo 6°
Competência para Execuçäo e Afixação
1. Compete a Camara Municipal a execuçäo e afixaçao das placas de toponimia,
sendo expressamente vedado aos particulares, proprietários, inquilinos ou
outros, a sua afixaçao, deslocação, alteraçao ou substituicão.
2. Os proprietários de irnOveis em que devern ser colocadas as placas ficarn
obrigados a autorizar a sua afixaçäo.
3. As placas eventualrnente afixadas em contravenção ao disposto no nUmero
urn do presente artigo serão removidas scm mais forrnalidades pelas Camara
Municipal.
Artigo 70
Manutençäo das Placas ToponImicas
A Camara municipal e responsável pelo born estado de conservacão e limpeza das
placas toponimicas.
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Artigo 8°
Responsabilidade por Danos
1. Os danos verificadds nas placas são reparados pela Camara Municipal, por
conta de quern os' tiver causado, devendo o custo ser liquidado no prazo de 8
dias a contar da data da respectiva notificaçao.
2. Sempre que haja demoliçao de predios ou alteraçao das fachadas que implique
retirada de placas, devern os titulares das respectivas licenças entregar aquelas
para depósito na Camara Municipal, ficando, caso não o façam, responsáveis
pelo seu desaparecirnento ou deterioraçao.

3. E condiçao indispensavel para autorização de quaisquer obras ou tapume a
rnanutençäo das indicaçoes toponimicas existentes, ainda quando as
respectivas placas tenharn de ser retiradas.
CAPITULO II
Numeração de PolIcia
Secção I
Competência e Regras para a Numeração
Artigo 9°
Numeração e Autenticação
1. A numeração de poilcia e da exclusiva cornpetência da Cãmara Municipal de
Penalva do Castelo e abrange apenas Os VAOS de portas confinantes corn a via
publica que deem acesso a prédios urbanos ou respectivos logradouros.
2. A autenticidade da numeração de poilcia e cornprovada pelos registos da
Camara Municipal de Penalva do Caste]o, por qualquer forma legalmente
admitida.
Artigo 10°
Atribuição de Nümero
1. A cada edifIcio será atribuldo urn Unico nümero de polfcia a porta/portão
principal de entrada do rnesrno e devera ser colocado no vao da porta/portão
principal da edificaçao, quando for visIvel do espaco publico.
2. Quando o predio tenha mais que uma porta para o anuamento, todos os
demais, alern do que tern a designaçao do nürnero de polIcia, são nurnerados
com o rnesrno nümero acrescido de letras, seguindo a ordem do alfabeto.
3. Nos arruarnentos corn construçöes e terrenos susceptIveis de construção ou
reconstrução são reservados nümeros aos respectivos lotes, prevendo-se urn
nürnero por cada 15 metros da frente do terreno.
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4. Sera utilizada a nurneração de policia métrica, nos termos definidos no artigo
seguinte.
Artigo 110
Regras para h Numeraçao
1. A nurneração dos vãos de portas/portoes das edificaçOes, em novos espacos
publicos, ou nos actuais em que se verifiquem irregularidades de numeração,
obedece as seguintes regras:
a. nos arruamentos corn direcçao Norte-Sul ou aproximado, a nurneração
começará de Sul para Norte, salvo se houver urn inicio em arruarnento
de major importância ou major antiguidade, caso em que a numeração
se inicia nesse local;
b, nos arruamentos corn direcçao Este-Oeste ou aproximado, a nurneraçâo
começará de Este para oeste, salvo se houver urn infcio em arruamento
de major importância ou major antiguidade, caso em que a nurneração
se inicia nesse local;
c. As portâs ou portoes dos edifIcios serAo numerados a partir do inIcio
de cada rua, sendo atribuldos nürneros pares aos que se situem a direita
de quern segue para Norte ou Oeste e nUmeros Irnpares aos que
seguern a esquerda;
d. Nos largos e pracas, becos e recantos a nurneraçäo sera designada pela
série de nürneros inteiros sequenciais, contando no sentido contrário ao
dos ponteiros do relOgio a partir da entrada no local;
e. Nas portas e portOes de gaveto a nurneração será a que lhes cornpetir
no arruamento rnais irnportante ou, quando os arruamentos forern de
igual irnportância, no que for designado pelos serviços carnarários
competentes;
f. Nos novos arruamentos sern saida, a numeraçäo e designada por
nUmeros pares a djreita e impares a esquerda, a partir da faixa de
rodagem da entrada.
2. Quando no mesmo arruarnento existarn habitaçOes legais e não legais, a
atribuiçâo da numeração devera processar-se corno se todas fossem legais.
3. A numeração podera não obedecer aos critérios definidos nos nürneros
anteriores, em casos em que o cálculo dos lotes para construção não seja
possIvel.
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Artigo 12°
Numeraçäo após a Construção do Predio
1. Logo que na construçäo de urn prédio se encontrern definidas as portas
corifinantes corn a via publica ou, em virtude de obras 'posteriores, se verifique
a abertura de novas vAos de porta ou supressão dos existentes, a Cârnara
Municipal de Penalva do Castelo designara os respectivos nürneros de policia
e intirnará a sua aposicäo por notificaçao na folha de fiscalizaçao da obra.
2. Quando lido seja possivel a atribuiçao irnediata da nurneração de policia esta
será dada posteriorrnente a requerimento dos interessados ou, oficiosarnente
pelos serviços cornpetentes que intimarão a respectiva aposicão.
3. A nurneração de policia dos predios copstruIdos por entidades não sujeitas a
licenciamento municipal, será atribuida, a solicitaçao destas ou oficiosarnente,
pelos serviços.
4. A numeração atribuIda e a efectiva aposicâo devem ser expressarnente
rnencionadas no auto de vistoria final, constituindo condição indispensavel
para a concessão da licença de habitaçao ou ocupacão do predio.
5. No caso previsto no nürnero dois deste artigo a licença pode ser concedida,
devendo mencionar-se no auto de vistoria final a causa da irnpossibilidade de
atribuiçao dos nürneros de policia.
6. Os proprietãrios dos prédios a que tenha sido atribulda ou alterada a
numeração de policia, devern colocar as respectivos nñrneros no prazo de 30
dias, contados da data da intirnação.

7. E obrigatOria a conservação da tabuleta corn o nUmero de obra ate a colocaçao
dos nñrneros de policia atribuldos.
Secção II
Colocação, Conservação e Limpeza da Numeração
Artigo 13°
Colocação da Numeraçao
1. A colocaçao dos nürneros de policia e da responsabilidade do
construtor/proprietário.
2. Os nürneros de policia deverao ser colocados no centro das vergas ou das
bandeiras das portas ou, quando estes não existam, na primeira ombreira
seguindo a ordem de nurneraçäo.
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Artigo 14°
Conservaçao e Limpeza
Os proprietários dos predios são responsáveis pelo born estado de
conservação e limpeza dos nUmeros respectivos, não podendo colocar, retirar
on alterar a nurneração de polIcia scm prévia autorização.

CAPITULO III
Areas Urbanas de Génese Ilegal
Artigo 15°
Competências e Regras
Compete a Camara, sob proposta da Junta de Freguesia respectiva, deliberar
sobre as designaçbes das areas em fase de recuperacão.
2. As atribuiçOes, quer das designaçoes toportImicas quer da numeração de
policia, deverao obedecer as regras definidas no presente Regul.arnento.
3. As areas que não se encontrem em fase de recuperacão atribuir-se-ão,
provisoriamente, nürneros de lotes e nornes corn as lefras do alfabeto.
,4. As designaçoes a que se refere o nUrnero anterior serão alteradas apOs entrada
4 na Camara Municipal de Penalva do Castelo do processo de recuperacão.
CAP1TULO IV
Disposicöes Finals
Artigo 16°
Informação e Registo
1. Compete a Cârnara Municipal registar toda a inforrnaçao toporilmica existente
e comunica-la as diversas entidades e serviços interessados.
2. Os serviços municipais competentes deverao constituir ficheiros e registos
toponimnicos referentes ao Municfpio, onde constarão os antecedentes
histOricos, biogrãficos ou outros, relativos aos nornea atribuldos as vms
publicas.
3. A Câmara Municipal prornoverá a elaboraçao e edição de plantas toponimicas
respeitantes aos principais centros urbanos.
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Artigo 17°
Regime de Infracçoes
1. As infracçöes ao preceitLthdo neste Regulamento constituem contra-ordenaçao
e são punidas corn coitna a fixar, cujo produto reverte integralmente para o
MunicIplo.
2. Em caso de reincidencia da irtfracção a coirna aplicável nos terrnos do nümero
anterior e elevada para o dobro.
3. A negligencia e purdvel, sendo
referidos em 1

Os

seus limites fixados em metade dos

1.

Artigo 18°
Interpretação e Casos Omissos
1. As lacunas e duvidas interpretativas suscitadas na aplicacao do presente
Regulamento serão preenchidas ou resolvidas, na linha do seu espIrito, pela
Cârnara Municipal.
Artigo 19°
Entrada em Vigor
0 presente regularnento entra em vigor no dia util irnediatarnente
subsequente a sua publicacao no Diário da Repñblica.
ANEXO I
1. Para efeitos do presente Regulamento a denominaçao das vias e espacos
publicos do conceiho devera atender as seguintes classificaçoes:
Alameda
Via de circulaçao anirnada, fazendo parte de uma estrutura verde de carácter
publico onde se localizarn importantes funçOes de estar, recreio e lazer. E uma
tipologia urbana que, devido ao seu traçado uniforme, a sua grande extensão
c ao seu perfil franco, se destaca da maiha urbana onde se insere, sendo
muitas vezes urn dos seus principais elementos estruturantes.
Necessariamente elementos nobres do territOrio, as Alarnedas combinam
equilibradamente duas funçoes distintas: são a ligacao axial de centralidades,
através de urn espaco dinâmico mas autOnomo, corn irnportantes funçOes de
estadia, recreio e lazer.
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Avenida

o mesmo que a Alameda mas corn menof destaque para a estrutura verde,
ainda que a contenha. 0 traçado e unifôrrne, a sua extensão e perfil francos
(ainda que menores que os das Alarnedas).
Hierarquicamente imediatamente inferior a Alameda, a Avenida podera
reunir major nümero e/ou diversidade de funçoes urbanas que esta, tais como
comércio e serviços, em detrirnento das funçoes de estadia, recreio e lazer.
Poder-se-a dizer que se trata de uma via de circulação mais urbana que a
Alameda, em que ate o nome remete para um espaco mais bucOlico-Alamo.
Rua
Via de circulaçao pedonal e/ou viaria, ladeada por edificios quando em meio
urbano.
Podera ou não apresentar uma estrutura verde, o seu traçado podera não ser
uniforme bern como o seu perfil e podera incluir no seu percurso outros
elementos urbanos de outra ordem - Praças, Largos, etc - sem que tal
comprometa a sua identidade.
Hierarquicamente imediatamente inferior a Avenida, podera reunir diversas
funçOes ou apenas contemplar uma delas.
Estrada Municipal
Segundo o Decreto-Lei fl.0 34593/45, de 11 de Maio, são estradas consideradas
de interesse para um ou mais conceihos, ligando as respectivas sedes as
diferentes freguesias e estas entre si ou as estradas nacionais. São da
competência da câmara municipal.
Caminho municipal
Via pertencente a rede rodoviária municipal de hierarquia inferior a estrada
municipal.
Caminho vicinal
Segundo o Decreto-Lei n.° 34593/45, de 11 de Maio, são caminhos publicos
rurais, a cargo das Juntas de Freguesia, de ligacao entre lugares, admitindo-se
que nestes caminhos não existem passeios publicos e destinam-se ao trânsito
rural.
Calçada
Caminho ou Rua ernpedrada geralmente muito inclinada
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Ladeira
Caminho ou Rua muito inclinada.
Azinhaga
Carninho de largura quando muito de urn carro, aberto entre valados ou
muros altos.
Tipologia urbana geralmente associada a rneios urbanos consolidados, de
estrutura organica e grande densidade de ocupacão do solo.
Beco/Viela
Rua de dirnensoes estreitas, no casco antigo da maiha urbana, de urna so via e
de difIcil ou totalmente irnpossIvel circulaçäo de veiculos autornOveis.
Travessa
Rua estreita que estabelece urn elo de ligacao entre duas ou rnais vias urbanas.
Praça / Rossio
Espaco piThlico largo e espacoso de forma regular e desenho urbane estudado
norrnalmente per edifIcios.
Em regra as Praças constituern lugares centrais, reunindo funçoes de caracter
publico, cornércio e serviços. Apresentam geralmente extensas areas livres
pavimentadas e/ou arborizadas.
Praceta
Espaco publico geralmente corn origem nurn alargamento de via ou resultante
de urn impasse. Cerairnente associado a funçao habitar, podendo tambem
reunir funçoes de outra ordern.

Terreiro ou Praça sern forma definida nem rigor de desenho urbano, ou que,
apesar de possuir estas caracterIsticas, nAo constitui centralidade, não
reunindo per vezes funçoes alern da habitação.
Os Largos são muitas vezes espacos residuais resultantes do encontro de
várias rnalhas urbanas diferentes, de forma irregular, e que não se assurnern
como elementos estruturantes do territOrio.
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Parque
Espaco verde publico, de grande dimensao, destinado ao uso indiferenciado
da poputaçao residente no nUcleo urbano que serve. Espaco informal cofn
funçöes de recreio e lazer, eventualmente vedado e preferencialmente fazendo
parte de uma estrutura verde mais vasta.
Jardim
Espaco verde urbano, corn funçOes de recreio e bern estar das populacOes
residentes nas imediaçoes, e cujo acesso e predominantemente pedonal.
Integra geralmente urna estrutura verde mais vasta que enquadra a estrutura
urbana.
Rotunda
Praça on Largo de forma circular, geralmente devido a tipologia da sua
estrutura viária em rotunda.
-

Espaco de articulação das várias estruturas viáriais de urn lugar, muitas vezes
de valor hierarquico diferente, que não apresenta ocupacäo urbana na sua
envolvente imediata.
Sempre que reüne funçOes urbanas e se assume como elemento estruturante
do territOrio, toma o norne de Praça ou Largo.
2. As vias ou espacos püblicos näo conternplados nos conceitos anteriores serão
classificados, pela Camara Municipal, de harmonia com a sua configuraçao ou
area.
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