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Município de Penela 

Câmara Municipal 

Regulamento Toponímico e de Numeração de Polícia do Município de Penela 

Preâmbulo 

A necessidade de gerir de uma forma eficaz o crescimento e o desenvolvimento socioeconómico e cultural do 

território gera uma necessidade, cada vez maior, de rigor na atribuição e gestão das designações toponímicas e da 

forma como são construídos os endereços. 

O presente Regulamento Toponímico e de Numeração de Polícia, sendo um instrumento que visa a prossecução dos 

objetivos de ordenamento e gestão do Município, deve estabelecer critérios claros e precisos que permitam 

disciplinar as formas de intervenção pública e privada nesta área. 

Neste sentido, com a presente alteração pretende-se introduzir um maior rigor através da incorporação de 

regulamentação relativa a questões que se encontravam omissas ou que não estavam suficientemente claras. 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1º 

Lei habilitante 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa 

e da alínea ss) do número 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 

O presente regulamento visa disciplinar o procedimento de atribuição da toponímia e da numeração de polícia no 

Município de Penela. 

Artigo 3º 

Definições 

Para efeitos de atribuição da toponímia deverá atender-se às seguintes definições: 

 
a) Alameda: via de circulação animada, fazendo parte de uma estrutura verde de caráter público onde se 

localizam importantes funções de estar, recreio e lazer. É uma tipologia urbana que, devido ao seu traçado 

uniforme, à sua grande extensão e ao seu perfil franco, se destaca da malha urbana onde se insere, sendo 

muitas vezes um dos principais elementos estruturantes. Necessariamente elementos nobres do território, 

as Alamedas combinam equilibradamente duas funções distintas: são a ligação axial de centralidades, 

através de um espaço dinâmico, mas autónomo, com importantes funções de estadia, recreio e lazer; 

b) Arruamento: via pública de circulação automóvel, pedestre ou mista; 

c) Avenida: O mesmo que Alameda mas com menor destaque para a estrutura verde, ainda que a contenha. O 

traçado é uniforme, a sua extensão e perfil francos (ainda que menores que os das Alamedas). 

Hierarquicamente imediatamente inferior à Alameda, a Avenida poderá reunir maior número e/ou 

diversidade de funções urbanas que esta, tais como comércio e serviços, em detrimento das funções de 

estadia, recreio e lazer. Poder-se-á dizer que se trata de uma via de circulação mais urbana que a Alameda, 



em que até o nome remete para um espaço mais bucólico-álamo; 

d) Azinhaga: caminho rústico e estreito entre muros, valados ou sebes altas; 

e) Bairro – Conjunto de edifícios contíguos ou vizinhos, com morfologia urbana e orgânicas próprias, que os 

distingue na malha urbana do lugar; 

f) Beco: rua estreita e curta, muitas vezes sem saída; 

g) Calçada: rua ou caminho empedrado, geralmente inclinado; 

h) Caminho: Faixa de terreno que conduz de um lado a outro, geralmente não pavimentado, podendo o seu 

traçado ser sinuoso e o seu perfil exíguo. Geralmente associado a meios rurais ou pouco urbanos poderá 

não ser ladeado nem dar acesso a ocupações urbanas; 

i) Casal: pequeno povoado, lugarejo; 

j) Escada, escadaria, escadinhas: é uma construção formada por uma série de patamares e/ou degraus, 

destinadas a ligar locais com diferenças de nível de forma a minimizar o esforço físico do percurso; 

k) Estrada: espaço público, com percurso predominantemente não urbano, que estabelece a ligação com vias 

urbanas; 

l) Jardim: é uma estrutura espacial ao ar livre que enquadra a estrutura urbana. Caracteriza-se pela forte 

presença da vegetação, destinado à fruição lúdica das populações; 

m) Ladeira: caminho ou rua muito inclinada; 

n) Largo: terreiro ou praça sem forma definida nem rigor de desenho urbano, ou que, apesar de possuir estas 

características, não reunindo por vezes funções além de habitação, não constitui centralidade. São muitas 

vezes, espaços residuais resultantes do encontro de várias malhas urbanas diferentes, de forma irregular; 

o) Lote: um prédio destinado à edificação, constituído ao abrigo de uma operação de loteamento ou de um 

plano de pormenor com efeitos registais; 

p) Lugar: é uma parte do espaço geográfico onde vivemos e interagimos com uma paisagem, sendo um 

conjunto de prédios urbanos contíguos ou vizinhos com cinco ou mais fogos a que corresponde um 

topónimo; 

q) Pátio: espaço urbano multifuncional de reduzidas dimensões, circundado por edifícios em geral 

habitacionais; 

r) Parque: é um espaço comummente chamado de "área verde", em geral livre de edificações e caracterizado 

pela abundante presença de vegetação, destina-se ao recreio e lazer dos habitantes, fazendo parte de uma 

estrutura verde mais vasta; 

s) Praça: é qualquer espaço público urbano livre de edificações e que propicie recreio e/ou lazer à população. 

Espaço público largo e espaçoso rodeado de edifícios. Apresentam, geralmente, extensas áreas livres 

pavimentadas e/ou arborizadas; 

t) Praceta: praça pequena geralmente associada à função habitacional, podendo, no entanto, reunir funções de 

outra ordem e que muitas vezes tem origem num alargamento de via ou resultantes do impasse; 

u) Rua: via de circulação pedonal e/ou viária, ladeada por edifícios quando em meio urbano; poderá ou não 

apresentar uma estrutura verde, o seu traçado poderá não ser uniforme bem como o seu perfil e poderá 

incluir no seu percurso outros elementos urbanos de outra ordem – praças, largos, etc. – sem que tal 

comprometa a sua entidade. Hierarquicamente imediatamente inferior à Avenida, poderá reunir diversas 

funções ou apenas contemplar uma delas; 



v) Terreiro: espaço de terra, asfalto, ou outro material, plano e largo dentro de um perímetro urbano, 

normalmente adros de uma igreja ou capela; 

w) Travessa: rua estreita que estabelece um elo de ligação entre duas ou mais vias urbanas; 

x) Viela: pequena rua estreita. 

Artigo 4º 

Competência para a aprovação da toponímia 

A aprovação da toponímia é da competência da Câmara Municipal, uma vez submetida a parecer da Junta de 

Freguesia da respetiva área e da Comissão Municipal de Toponímia. 

Artigo 5º 

Comissão Municipal de Toponímia 

1 – A Comissão Municipal de Toponímia é o órgão consultivo para as questões de toponímia. 

2 – Integram a Comissão Municipal de Toponímia: 

a) Presidente da Câmara Municipal que preside, ou Vereador por ele designado; 

b) Dois elementos representantes da Assembleia Municipal; 

c) Um elemento representante de cada uma das juntas de freguesia. 

3 - A Comissão Municipal de Toponímia é formalizada por despacho do Presidente da Câmara Municipal, e tem uma 

duração coincidente com a do mandato da Câmara Municipal. 

4 - As deliberações são tomadas por maioria, sendo as votações nominais e tendo o Presidente voto de qualidade. 

5 - A Comissão reúne-se sempre que for conveniente, havendo quórum quando presentes a maioria dos seus 

membros. 

Artigo 6º 

Competência da Comissão Municipal de Toponímia 

Compete à Comissão Municipal de Toponímia: 

a) Propor a denominação de novos arruamentos, lugares, locais, ou a alteração dos atuais; 

b) Emitir pareceres sobre a atribuição de novas designações a arruamentos ou sobre a alteração das já 

existentes, propostas pelas Juntas de freguesia e/ou outras entidades/organizações; 

c) Proceder à preservação e estabilização dos topónimos de forma a garantir o património cultural, histórico e 

geográfico, bem como a estabilização do endereçamento no seu todo. 

Artigo 7º 

Competência da Junta de Freguesia 

As Juntas de Freguesia devem participar/colaborar no processo de atribuição de toponímia, nomeadamente: 

a) Efetuar propostas de atribuição de toponímia, podendo para o efeito constituir grupos de trabalho locais; 

b) Pronunciar-se sobre as propostas de toponímia efetuadas pela Comissão de Toponímia Municipal; 

c) Colaborar com o Município na implementação da toponímia correspondente à sua área territorial. 

Artigo 8º 

Competência da Equipa Técnica do Município 

Compete à equipa técnica do Município: 

a) Efetuar todo o trabalho de base necessário para a atribuição da toponímia e números de polícia; 

b) Produzir toda a documentação gráfica, bases de dados e outros documentos; 

c) Manter atualizada a base de dados relativa à toponímia e números de polícia do concelho; 

d) Proceder ao levantamento, por freguesia, dos topónimos existentes, sua origem e justificação; 

e) Emitir pareceres técnicos nestas matérias. 



 

CAPÍTULO II 

TOPONÍMIA 

Artigo 9º 

Procedimento para atribuição de toponímia 

1- Nas situações em que ainda não tenha sido atribuída toponímia, o procedimento a adotar é o seguinte: 

a) A equipa técnica do Município identifica os elementos urbanos que carecem de atribuição de toponímia; 

b) A equipa técnica produz as fichas individuais de caraterização, de acordo com o modelo constante do anexo 

2, para posterior atribuição dos topónimos e respetiva fundamentação; 

c) A equipa técnica envia as fichas individuais para a Comissão Municipal de Toponímia, que valida a 

informação e remete para a Junta de Freguesia respetiva; 

d) A Junta de Freguesia propõe a atribuição dos topónimos através do correto preenchimento das fichas 

individuais, podendo para o efeito constituir grupos de trabalho locais; 

e) A Junta de Freguesia remete as fichas individuais para a equipa técnica do Município que aprecia a correção 

das propostas, face ao presente regulamento, e prepara os processos para parecer final da Comissão 

Municipal de Toponímia; 

f) A Comissão Municipal de Toponímia emite parecer final sobre as propostas de toponímia apresentadas e 

submete os processos para aprovação da Câmara Municipal; 

g) A Comissão Municipal de Toponímia pode substituir qualquer uma das Juntas de Freguesia no processo de 

atribuição da toponímia, caso estas não apresentem as propostas de atribuição de toponímia no prazo 

máximo de 90 dias. 

2 – Nas situações novas, decorrentes de obras de urbanização, o procedimento para a atribuição de toponímia é o 

seguinte: 

a) Com a emissão do alvará de loteamento, ou das obras de urbanização, e abertura de novas vias ou espaços 

públicos, o promotor inicia, obrigatoriamente, um processo de atribuição de denominação dos arruamentos 

previstos no respetivo projeto, bem como a atribuição de numeração aos respetivos edifícios; 

b) Para o efeito deverão utilizar-se as fichas individuais de caraterização, de acordo com o modelo constante 

do anexo 2; 

c) A Câmara Municipal, remete as fichas individuais, devidamente preenchidas, à equipa técnica do Município, 

que aprecia a correção das propostas face ao presente regulamento e posteriormente envia à Juntas de 

Freguesia para que emitam parecer não vinculativo; 

d) A consulta às Juntas de Freguesia é dispensada quando a proposta tenha origem em iniciativas destas. 

e) Considera-se haver concordância das Juntas de Freguesia com a proposta enviada, se não for recebida a sua 

pronúncia num prazo de trinta dias a contar da receção da proposta; 

f) A equipa técnica do Município recebe o parecer e prepara os processos para parecer final da Comissão 

Municipal de Toponímia; 

g) A Comissão Municipal de Toponímia emite parecer final sobre as propostas de toponímia apresentadas e 

submete os processos para aprovação da Câmara Municipal; 

h) A Câmara Municipal aprova e notifica o promotor, das obras de urbanização, da toponímia e dos números 

de polícia aprovados. 

 

 



Artigo 10º 

Temática na atribuição de topónimos 

As denominações toponímicas deverão enquadrar-se nas seguintes temáticas: 

a) Topónimos populares tradicionais; 

b) Referências históricas dos locais; 

c) Antropónimos que podem incluir quer figuras de relevo municipal individual ou coletivo, quer vultos de 

relevo nacional individual ou coletivo, quer grandes figuras da humanidade; 

d) Nomes de países, cidades, vilas aldeias nacionais ou estrangeiras, que, por qualquer razão relevante, tenham 

ficado ligados à história do município ou ao historial nacional, ou com as quais o município e ou as juntas 

de freguesia se encontrem geminadas; 

e) Datas com significado histórico municipal ou nacional; 

f) Nomes de sentido amplo e abstrato que possam significar algo para a forma de ser e estar de um povo. 

Artigo 11º 

Regras de atribuição 
 
1- Qualquer construção destinada a habitação, comércio, serviços ou indústria, deve ter uma designação 

identificadora da sua localização. 

2- A toponímia atribuída deverá ser inequívoca, devendo respeitar as seguintes condições: 

a) Nas novas atribuições, caso existam, devem preferencialmente ser mantidas as designações populares pelas 

quais são conhecidos os locais; 

b) Na mesma freguesia não é permitido existirem ruas com o mesmo nome; 

c) Devem ser evitados na mesma freguesia ou localidade, os nomes que tenham pronúncia semelhante; 

d) Não é permitida a existência de designações toponímicas com o mesmo nome de uma localidade ou 

freguesia; 

e) Não podem ser utilizadas designações toponímicas que apenas difiram entre si pelo tipo de via, como por 

exemplo: Rua das Oliveiras e Travessa das Oliveiras; 

f) Apenas se admitem exceções ao ponto anterior, nas situações em que ambas sejam contíguas fisicamente. 

3- As designações devem ser tanto quanto possível curtas - (num máximo de três nomes na designação de uma rua) 

e não podem ser usadas designações numéricas, com letras, ou que sejam simultaneamente referências de vias; 

4- Não deve ser utilizado mais que um designativo de tipo de via, como designativo de via, como por exemplo 

“Travessa da Rua” ou “Rua da Calçada”; 

5- Na designação das vias deverá atender-se às seguintes regras geométricas: 

a) As vias e arruamentos não podem, em caso algum, ser composta por várias vias, não sendo admissíveis 

situações análogas à da figura: 

 

 



 

b) As vias e arruamentos têm obrigatoriamente de ser contínuas, não sendo admissíveis situações análogas à 

da figura: 

   

 

6- De forma a garantir a estabilidade dos topónimos, as designações apenas podem ser alteradas por motivo de força 

maior, e as reatribuições de topónimos eliminados só podem ocorrer decorridos cinco anos após a sua eliminação. 

7- Em caso algum poderá ser utilizada ou divulgada toponímia provisória. 

Artigo 12º 

Localização das placas 

1 – Todas as vias públicas devem ser identificadas com os seus topónimos, nos seus extremos, assim como em todos 

os cruzamentos ou entroncamentos que o justifiquem. 

2 – A identificação ficará, obrigatoriamente, do lado esquerdo da via para quem entra. 

3 – As placas serão sempre que possível colocadas na fachada do edifício correspondente, distante do solo, pelo 

menos, 3m e de esquina 1,5 m, de acordo com o Anexo I. 

Artigo 13º 

Conteúdo e dimensão das placas 

1 – As placas toponímicas, sempre que justifique, devem conter outras indicações complementares, significativas 

para a compreensão do topónimo. 

2 – As placas toponímicas terão as dimensões de 45 cm x 30 cm. 

Artigo 14º 

Materiais a utilizar 

1 – As placas toponímicas deverão ser, preferencialmente, em pedra calcária com inscrição a preto ou em baixo relevo, 

em alumínio lacado a branco com letras serigrafadas, ou em vinil autocolante de alta resistência na cor preto, 

podendo ser admitidas outras soluções desde que devidamente justificadas e integradas no local. 

3- Nas zonas delimitadas no Plano Diretor Municipal como “Espaços Urbanos Centrais”, as placas toponímicas 

poderão ser realizadas em esmalte com fundo azul e caracteres a branco, em alumínio lacado a branco com letras 

serigrafadas ou em vinil autocolante de alta resistência na cor preto,  em pedra calcária com inscrição a preto ou em 

baixo relevo, podendo ser admitidas outras soluções desde que devidamente justificadas e integradas no local. 

Deverão ser mantidas as placas existentes a que se reconheça valor artístico e histórico. 

4- Deverá ser mantido o material predominante no local. 

Artigo 15º 

Composição das inscrições a efetuar nas placas toponímicas 

A composição das inscrições a efetuar nas placas toponímicas deverá respeitar a seguinte configuração, conforme 

Anexo I: 

a) A 1ª linha conterá a denominação do tipo de via pública; 



b) A 2ª linha, nome (sem título honorífico, académico ou militar); 

c) Na 3ª linha constará a data respetiva (no caso de se tratar de uma pessoa, o ano de nascimento e de óbito; no caso 

de um evento, a data respetiva, ou, no caso de se tratar de um facto temporalmente definido, as respetivas datas de 

enquadramento); 

d) Na 4ª linha, o título honorífico, académico, militar ou facto biográfico pelo qual foi conseguida a notoriedade 

pública. 

Artigo 16º 

Competência para afixação e execução das placas 

1 – A afixação e execução da placa de toponímia é da competência exclusiva do Município, podendo ser delegada nas 

Juntas de Freguesia, sendo expressamente vedado aos proprietários, inquilinos ou outros a sua afixação, deslocação, 

alteração ou substituição, sem prévia autorização municipal. 

2 – As placas eventualmente afixadas em contravenção ao número anterior serão removidas sem mais formalidades 

pelos serviços municipais. 

3 – Considerando que a designação toponímica é de interesse público, não pode o proprietário do imóvel opor-se à 

afixação das placas. 

Artigo 17º 

Suportes para as placas toponímicas 

A colocação das placas toponímicas também poderá ser efetuada em suportes colocados na via pública e a esse fim 

destinados, sempre que não seja possível a sua colocação segundo o disposto no nº 3 do Artigo 12º. 

Artigo 18º 

Localização, construção e colocação dos suportes para as placas toponímicas nas urbanizações novas 

1 – Nas urbanizações e arruamentos novos, as colunas de suporte das placas toponímicas obedecerão ao modelo 

constante do anexo I a este Regulamento. 

2 – A localização dos suportes destinados à colocação das placas toponímicas será definida pelos serviços 

responsáveis pelo licenciamento das obras de urbanização, e deverá constar do projeto das obras de urbanização, 

constituindo uma peça desenhada autónoma, tendo como base a planta de síntese do loteamento. 

3 – O encargo da construção e colocação dos referidos suportes é da conta da entidade promotora do loteamento e 

ou das obras de urbanização. 

4 – O valor do montante destinado a caucionar a execução das obras de urbanização incluirá também o valor 

resultante do encargo previsto no número anterior. 

5 – Não serão atribuídos alvarás de licenças de construção em loteamentos sem que tenha sido cumprido o disposto 

dos nºs 2, 3 e 4 do presente artigo. 

Artigo 19º 

Danificação das placas 

1 – É proibido aos particulares, proprietários ou inquilinos de prédios, alterar, deslocar, avivar ou substituir os 

modelos das placas ou letreiros colocados pela Câmara Municipal. 

2 – É obrigatória a reposição das placas danificadas, devendo a Câmara Municipal notificar os responsáveis para 

proceder à respetiva colocação no prazo de oito dias a contar da notificação. 3 – Em caso de incumprimento, a Câmara 

Municipal procederá à colocação da placa danificada e apresentará o valor aos responsáveis, ou aos serviços 

competentes para o recebimento coercivo. 

 

 



CAPÍTULO III 

Numeração de polícia 

Artigo 20º 

Numeração e autenticação 

1 – A numeração de polícia, e a sua atribuição é da exclusiva competência da Câmara Municipal de Penela. 

2 – A autenticidade da numeração de polícia é comprovada pelos registos da Câmara. 

3 – Os proprietários ou usufrutuários de prédios, com portas ou portões a abrir para o arruamento, praça ou largo 

público, são obrigados a identifica-los com o número de polícia atribuído pela Câmara Municipal. 

Artigo 21º 

Localização e características da numeração 

1 – A colocação do número de polícia é da responsabilidade do proprietário da edificação ou fração e/ou do requerente 

do processo de obras. 

2  – Os números de polícia deverão ser colocados nos centros das vergas ou bandeiras das portas ou, quando estas 

não existam, na primeira ombreira, segundo a ordem da numeração, devendo a colocação ser feita à altura de 1,50 

m.   

2 – Nos edifícios com muros envolventes deverá a numeração de polícia ser colocada no canto superior esquerdo do 

mesmo, junto do portão de acesso. 

3 – Os caracteres não devem ter menos de 10 cm nem mais de 15 cm de altura e deverão ser em metal recortado. 

4- Nas zonas delimitadas no Plano Diretor Municipal como “Espaços Urbanos Centrais”, a numeração de polícia 

poderá ser realizada em esmalte com fundo azul e caracteres a branco, em alumínio lacado a branco com letras 

serigrafadas ou em vinil autocolante de alta resistência na cor preto, podendo ser admitidas outras soluções desde 

que devidamente justificadas e integradas no local. 

4- Deverá ser mantido o material predominante no local. 

Artigo 22º 

Regras de atribuição dos números de polícia 

1- O critério de numeração a utilizar é o sistema métrico decimal, que consiste na medição da distância, em metros, 

desde o início do arruamento (considerado de acordo com os critérios do número seguinte) até às portas ou portões, 

atribuindo o número de polícia resultante do número inteiro de metros de distância considerados, respeitando 

embora a situação de pares e ímpares e arredondando para número superior, sempre que necessário. 

2- A numeração dos prédios deverá obedecer ainda às seguintes regras: 

a) A numeração deve ser crescente de acordo com a orientação das vias, de nascente para poente e de sul para 

norte; 

b) As portas ou portões dos edifícios devem ser numeradas a partir do início de cada rua, sendo atribuídos 

números ímpares às portas e ou portões que se situem à esquerda de quem segue para norte ou poente, e 

números pares às portas e ou portões que se situem do lado direito; 

c) Nos largos e praças a numeração será designada pela série de números inteiros contados no sentido do 

movimento dos ponteiros do relógio, a partir do prédio de gaveto poente, situado mais a sul; 

d) Nos becos ou recantos a numeração será designada pela série de números inteiros contados no sentido do 

movimento dos ponteiros do relógio, a partir da entrada desses becos ou recantos; 

e) Nas portas ou portões de gaveto a numeração será referente ao arruamento mais importante, ou quando os 

arruamentos forem de igual importância a que for designada pelos serviços competentes; 

f) A cada porta ou portão será atribuído o seu respetivo número; 



g) A numeração dos prédios urbanos ou rústicos abrange apenas as portas ou portões confinantes com a via 

pública e arruamentos municipais. 

h) O ponto de origem do início do arruamento, para efeitos de medição e atribuição do número de polícia é o 

ponto mais a sul e/ou mais a nascente, identificado e georeferenciado pelo Município. 

3- Nas situações onde já existam locais com números de polícia atribuídos, a Câmara Municipal poderá deliberar 

manter a numeração existente. Nesta situação, a atribuição de novos números de polícia será efetuada caso a caso e 

da forma que se considere mais eficaz para cada situação. 

Artigo 23º 

Conservação e limpeza 

Os proprietários dos prédios são responsáveis pelo bom estado de conservação e limpeza dos números respetivos e 

não podem colocar, retirar ou alterar a numeração de polícia sem prévia autorização da Câmara. 

Artigo 24º 

Contraordenações 

1 – As infrações ao disposto no presente regulamento constituem contraordenações puníveis com coima de 30,00 € 

a 300,00€. 

2 – A competência para determinar a instauração dos processos de contraordenação, para designar o instrutor e para 

aplicar a coima pertence ao presidente da Câmara Municipal, revertendo as receitas provenientes da sua aplicação 

para os cofres do município. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

 Artigo 25º 

Comunicação 

1. Após aprovação das designações toponímicas pela Câmara Municipal, estas deverão ser publicadas e enunciadas 

nos meios de comunicação do município e através de editais a afixar nos Paços do Concelho e nas sedes das Juntas 

de Freguesia respetivas. 

2. A Câmara Municipal deverá comunicar as novas designações toponímicas às seguintes entidades: 

a) Conservatória do Registo Predial; 

b) Repartição de Finanças; 

c) Tribunal; 

d) E.D.P; 

e) G.N.R; 

f) C.T.T; 

g) Bombeiros Voluntários; 

h) IMTT; 

Artigo 26º 

Gestão e Arquivo da Informação 

Os serviços municipais devem proceder ao arquivo, à gestão e à disponibilização da informação toponímica do 

concelho. 

Artigo 27º 

Competência e Ação fiscalizadora 

1- Compete à Câmara Municipal a fiscalização do cumprimento das disposições do presente Regulamento. 



2 – A ação fiscalizadora pertence aos fiscais municipais. 

Artigo 28º 

Dúvidas e omissões 

Todas as dúvidas e omissões serão resolvidas por deliberação da Câmara Municipal. 

Artigo 29º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato à sua publicação na página oficial do Município (www.cm-

penela.pt). 
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Parecer final favorável da 
Comissão Municipal de Toponímia 
 

 

 

 

 

 

Data: ____ /          /  

Câmara Municipal de Penela 
Deliberação: 
 

 

 

 

 

 

Data: ____ /          /  

 

FICHA DE ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA 
 

DATA:  ATRIBUIÇÃO DE NOVA TOPONÍMIA  

  ALTERAÇÃO DE TOPONÍMIA EXISTENTE  

 
ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA PROPOSTA POR: 

 

 
FREGUESIA:  

LOCALIDADE:  

 DESIGNAÇÃO: NOME: 

TOPÓNIMO PROPOSTO   

 

TOPÓNIMO EXISTENTE 
(CASO EXISTA) 

 

 
LOCALIZAÇÃO 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¯



 
 
 

PONTO DE INÍCIO: PONTO DE FIM: 

DESCRIÇÃO: 

(NA AUSENCIA DE 

GEOREFERÊNCIA) 

 

 

DESCRIÇÃO: 

(NA AUSENCIA DE 

GEOREFERÊNCIA) 

 

 

GEOREFEREÊNCIA: 

 
 

GEOREFEREÊNCIA; 

 
 

 
FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO (SÍNTESE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NOTA: PODERÃO ANEXAR OS DOCUMENTOS QUE CONSIDEREM CONVENIENTES 

 
APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

 

 
PARECER DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

 

 

 
PARECER DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA 
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