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4 — As chapas não poderão exceder uma saliência máxima de 0.10 m 
devendo ser, preferencialmente, metálicas ou acrílicas com pinturas ou 
inscrição mate.

5 — As placas deverão ser alinhadas pelos vãos e não poderão:

a) Ser emolduradas;
b) Ultrapassar as dimensões do vão a que se sobreponham ou um 

máximo de 1.50 m, sempre que o vão ultrapassar esta dimensão, e 
sempre com altura inferior a 0.50 m.

6 — As tabuletas não poderão:

a) Exceder a altura máxima de 0.60 m;
b) Exceder o balanço definido: por uma dimensão máxima de 0.60 m; 

pelo afastamento mínimo de 0.50 m ao extremo do passeio; ou, na au-
sência deste último, pelo alinhamento de fundo da caleira de condução 
de águas pluviais superficiais, adjacentes ao paramento onde se pretenda 
a colocação da tabuleta, e desde que se mostre garantida a dimensão 
mínima de 3.00 m na via para passagem de trânsito livre de quaisquer 
obstáculos.

c) Situar -se abaixo dos 2.20 m a contar do solo.

7 — Apenas é permitida a colocação de toldos nas seguintes con-
dições:

a) Ser do tipo direito de enrolar, sem abas laterais, branco ou 
creme, com pala pendente que não poderá exceder 0.20 m de altura, 
sendo admissíveis mensagens publicitárias apenas neste último 
elemento.

b) Não excedam 1 m de balanço, a cota medida no ponto mais 
baixo não seja inferior a 2,00 m e desde que garanta a dimensão mí-
nima de 3.00 m na via para passagem de trânsito, livre de quaisquer 
obstáculos.

8 — Por princípio não é permitido instalar anúncios luminosos não 
fluorescentes, expecto quando se destinem a publicitar serviços perma-
nentes de interesse e acesso público (telefones, multibancos, farmácias 
em serviço, etc.).

9 — Os suportes publicitários poderão ser iluminados através de:

a) Retroiluminação;
b) Iluminação superior, por meio de um máximo de dois focos e 

desde que a instalação destes se mostre dissimulada nas fachadas e 
seja compatível com o valor das fachadas, edifícios e áreas urbanas 
onde se inserem.

10 — Os anúncios eletrónicos apenas serão permitidos em suportes 
instalados por iniciativa municipal e desde que comprovado o interesse 
público.

11 — As placas identificativas dos profissionais liberais, não sendo 
publicidade, deverão ser de cor e material adequado ao local onde serão 
colocadas e ter dimensões até 0.30 m de altura e 0.50 m de compri-
mento e, no caso de ruas com maior número de profissionais liberais, 
dimensões menores a fim de que não fique oculta quase toda a fachada 
dos edifícios.

12 — Não é permitida a colocação de publicidade que de alguma 
forma desrespeite pormenores notáveis da construção, tais como can-
tarias, grades de varandas e sacadas, bem como em telhados e/ou ter-
raços.

13 — Deverão, preferencialmente, ser utilizados metal, madeira pin-
tada e chapas acrílicas ou plásticas mate nos suportes publicitários. Não 
será admissível a utilização de alumínio anodizado.

14 — Para indicar um único estabelecimento comercial não é auto-
rizada a colocação sistemática de placas na via pública devendo a sua 
instalação ser reduzida ao número mínimo e indispensável.

15 — A publicidade existente, que contrarie o disposto no presente 
artigo, deverá ser progressivamente substituída, cabendo à Câmara 
Municipal orientar e definir o calendário dessa substituição, bem como 
aplicar eventuais incentivos à sua uniformização de acordo com o esti-
pulado com o presente Regulamento.

Artigo 19.º

Sombreamento

O sombreamento de montras e portas carece de prévio licenciamento 
municipal e deverá ser assegurado, preferencialmente, por elementos 
tradicionais, tais como portadas interiores em madeira ou ferro, pinta-
dos a tinta de esmalte sem brilho, ou através de estores, telas ou outros 
elementos colocados no interior.

CAPÍTULO IV

Instrução de processos

Artigo 20.º
Elementos de instrução

A instrução dos processos de obras sujeitas ou não a controle prévio, é 
efetuado de acordo com o previsto no Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação e respetivas Portarias, bem como o definido no Regulamento 
Municipal de Urbanização e Edificação do Município de Penela.

Artigo 21.º
Apoio Técnico Áreas de Reabilitação Urbana

1 — As obras de reabilitação de edifícios, inseridas em Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU), poderão solicitar acompanhamento/apoio 
técnico à Estrutura de Gestão das ARU do Município de Penela.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 22.º
Casos omissos

Os casos omissos no presente Regulamento serão analisados pela 
câmara municipal de Penela, devendo os respetivos processos ser pre-
viamente informados pelos serviços técnicos competentes.

Artigo 23.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor imediatamente após a sua 
publicação no Diário da República.

310550463 

 Declaração de Retificação n.º 422/2017
O aviso n.º 4235/2017, relativo à proposta de delimitação da Área 

de Reabilitação Urbana de Penela, publicado na 2.ª série do Diário da 
República N.º 78/2017 de 20 de abril de 2017, saiu com inexatidão. 
Assim onde se lê: «em sessão ordinária realizada no dia 14 de dezembro 
2015, aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, a delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana de Penela, tendo aprovado a alteração à 
delimitação da mesma área em sessão ordinária realizada no dia 29 de 
abril de 2016.» deve ler -se: «em sessão ordinária realizada no dia 29 de 
abril de 2016, aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, a delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana de Penela.»

16 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe da Silva 
Lourenço Matias.
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 Declaração de Retificação n.º 423/2017
O Aviso n.º 6156/2017, relativo à proposta de delimitação da Área 

de Reabilitação Urbana do Rabaçal, publicado na 2.ª série do Diário da 
República n.º 105/2017, de 31 de maio de 2017, saiu com inexatidão. 
Assim, onde se lê «Mais se informa que os elementos que acompanham a 
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Cumeeira, identificados 
no n.º 2 do artigo 13.º do citado RJRU, poderão ser consultados no sítio 
da internet do Município de Penela (www.cm -penela.pt) e no Balcão 
Único de Atendimento.» deve ler -se «Mais se informa que os elementos 
que acompanham a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do 
Rabaçal, identificados no n.º 2 do artigo 13.º do citado RJRU, poderão 
ser consultados no sítio da internet do Município de Penela (www.cm-
-penela.pt) e no Balcão Único de Atendimento.».

6 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe da Silva 
Lourenço Matias.
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 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Aviso n.º 7111/2017

Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que por meu despa-


