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REGULAMENTO DE AFIXAÇÃO OU INSCRIÇÃO DE

MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA

 

O Decreto-Lei n.º 48/2011 de 1 de abril criou e regulamentou a iniciativa “ 

tendo como principal objetivo a redução dos encargos administrativos sobre os cidadãos e as 

empresas, por via da simplificação e desmaterialização dos atos administrativos subjacentes às 

atividades expressamente contempladas no referid

relacionamento da Administração com os cidadãos e empresas, concretizando, desse modo, as 

obrigações decorrentes da Diretiva n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de 

dezembro que foi transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto

julho. 

Nesse sentido, pelo presente Regulamento são feitas as necessárias adaptações ao regime resultante 

do Decreto-Lei n.º 48/2011 de 1 de abril, no que respeita à inscrição, afixação e

mensagens publicitárias de natureza comercial, visíveis e audíveis a partir do espaço público e a 

utilização destas em suportes publicitários na área do município de Mirandela. 

Para o efeito, o presente Regulamento de Afixação ou Inscrição de 

contempla as situações isentas de licenciamento e de qualquer controlo prévio, bem como as 

condições de afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias e o procedimento de 

licenciamento quando exigido, mantendo

demais situações não previstas no “Licenciamento Zero”.

Em apenso ao presente Regulamento

a observar na instalação e manutenção de suportes publicitár

Do âmbito de aplicação do presente

política, eleitoral e sindical. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 112.º e do artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa e das competências

da alínea a) no n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada pela 

Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro e do disposto no Decreto

a Diretiva n.º 2006/123/CE e o Decreto

Câmara Municipal a Proposta de Regulamento de Afixação ou Inscrição de Mensagens 

Publicitárias do Município de Mirandela,

  

REGULAMENTO DE AFIXAÇÃO OU INSCRIÇÃO DE

MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Preâmbulo 

Lei n.º 48/2011 de 1 de abril criou e regulamentou a iniciativa “ 

tendo como principal objetivo a redução dos encargos administrativos sobre os cidadãos e as 

empresas, por via da simplificação e desmaterialização dos atos administrativos subjacentes às 

atividades expressamente contempladas no referido diploma, bem como, modernizar a forma de 

relacionamento da Administração com os cidadãos e empresas, concretizando, desse modo, as 

obrigações decorrentes da Diretiva n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de 

para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 92/2010 de 26 de 

Nesse sentido, pelo presente Regulamento são feitas as necessárias adaptações ao regime resultante 

Lei n.º 48/2011 de 1 de abril, no que respeita à inscrição, afixação e

mensagens publicitárias de natureza comercial, visíveis e audíveis a partir do espaço público e a 

utilização destas em suportes publicitários na área do município de Mirandela. 

Para o efeito, o presente Regulamento de Afixação ou Inscrição de 

contempla as situações isentas de licenciamento e de qualquer controlo prévio, bem como as 

condições de afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias e o procedimento de 

licenciamento quando exigido, mantendo-se, no entanto, o procedimento de licenciamento para as 

demais situações não previstas no “Licenciamento Zero”. 

o ao presente Regulamento consta o Anexo I, no qual se encontram definidos os critérios 

a observar na instalação e manutenção de suportes publicitários. 

plicação do presente Regulamento exclui-se a matéria atinente à propaganda 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 112.º e do artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa e das competências previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 e 

da alínea a) no n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada pela 

A/2002 de 11 de janeiro e do disposto no Decreto-Lei n.º 92/2010 de 26 de 

a Diretiva n.º 2006/123/CE e o Decreto-Lei n.º 48/2011 de 1 de abril, foi submetida a aprovação da 

Câmara Municipal a Proposta de Regulamento de Afixação ou Inscrição de Mensagens 

Publicitárias do Município de Mirandela, tendo sido, posteriormente, publicada no Diário da 
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REGULAMENTO DE AFIXAÇÃO OU INSCRIÇÃO DE 

MENSAGENS PUBLICITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MIRANDELA 

Lei n.º 48/2011 de 1 de abril criou e regulamentou a iniciativa “ Licenciamento Zero”, 

tendo como principal objetivo a redução dos encargos administrativos sobre os cidadãos e as 

empresas, por via da simplificação e desmaterialização dos atos administrativos subjacentes às 

o diploma, bem como, modernizar a forma de 

relacionamento da Administração com os cidadãos e empresas, concretizando, desse modo, as 

obrigações decorrentes da Diretiva n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de 

Lei n.º 92/2010 de 26 de 

Nesse sentido, pelo presente Regulamento são feitas as necessárias adaptações ao regime resultante 

Lei n.º 48/2011 de 1 de abril, no que respeita à inscrição, afixação e difusão de 

mensagens publicitárias de natureza comercial, visíveis e audíveis a partir do espaço público e a 

utilização destas em suportes publicitários na área do município de Mirandela.  

Para o efeito, o presente Regulamento de Afixação ou Inscrição de Mensagens Publicitárias 

contempla as situações isentas de licenciamento e de qualquer controlo prévio, bem como as 

condições de afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias e o procedimento de 

to, o procedimento de licenciamento para as 

no qual se encontram definidos os critérios 

se a matéria atinente à propaganda 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 8 do artigo 112.º e do artigo 241.º da Constituição da República 

previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 e 

da alínea a) no n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 92/2010 de 26 de julho que transpôs 

Lei n.º 48/2011 de 1 de abril, foi submetida a aprovação da 

Câmara Municipal a Proposta de Regulamento de Afixação ou Inscrição de Mensagens 

eriormente, publicada no Diário da 
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República, 2.ª Série, Aviso n.º 4318/2013 de 26 de março de 2013, para apreciação pública, pelo 

período de 30 dias para recolha de sugestões dos interessados, em cumprimento do disposto no n.º 1 

do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo.

No decurso do prazo de apreciação pública registaram

que a proposta de Regulamento passa a versão final do mesmo e

artigo 25º e da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Mirandela deliberou na sessão 

realizada em 28 de fevereiro de 2014 aprovar o presente Regulamento de Afixação ou Inscrição de

Mensagens Publicitárias do Município de Mirandela, do qual faz parte integrante o Anexo I. 

 

 

O presente Regulamento define o regime a que fica sujeita a inscrição, afixação e difusão de 

mensagens publicitárias visíveis ou audíveis do espaço público, assim como a utilização destas em 

suportes publicitários ou outros meios.

 

1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes e das 

está sujeita a licenciamento nos termos do presente Regulamento qualquer forma de publicidade 

que implique uma ocupação ou utilização do espaço público ou deste seja visível ou audível.

2. Estão isentas de licenciamento 

critérios estabelecidos no presente Regulamento, para além das mencionadas no n.º 3 do artigo 

1.º da Lei n.º 97/88 de 17 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto

de abril: 

  

República, 2.ª Série, Aviso n.º 4318/2013 de 26 de março de 2013, para apreciação pública, pelo 

período de 30 dias para recolha de sugestões dos interessados, em cumprimento do disposto no n.º 1 

do Procedimento Administrativo. 

No decurso do prazo de apreciação pública registaram-se sugestões, que não foram atendidas, pelo 

que a proposta de Regulamento passa a versão final do mesmo e, ao abrigo da alínea g) do n.º 1, do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Mirandela deliberou na sessão 

realizada em 28 de fevereiro de 2014 aprovar o presente Regulamento de Afixação ou Inscrição de

Mensagens Publicitárias do Município de Mirandela, do qual faz parte integrante o Anexo I. 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente Regulamento define o regime a que fica sujeita a inscrição, afixação e difusão de 

publicitárias visíveis ou audíveis do espaço público, assim como a utilização destas em 

suportes publicitários ou outros meios. 

CAPÍTULO II 
Publicidade 
SECÇÃO I 

Disposições gerais 
Artigo 2.º 
Âmbito 

Sem prejuízo do disposto nos números seguintes e das demais situações legalmente previstas, 

está sujeita a licenciamento nos termos do presente Regulamento qualquer forma de publicidade 

que implique uma ocupação ou utilização do espaço público ou deste seja visível ou audível.

Estão isentas de licenciamento e de qualquer controlo prévio devendo, no entanto, observar os 

critérios estabelecidos no presente Regulamento, para além das mencionadas no n.º 3 do artigo 

1.º da Lei n.º 97/88 de 17 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto
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República, 2.ª Série, Aviso n.º 4318/2013 de 26 de março de 2013, para apreciação pública, pelo 

período de 30 dias para recolha de sugestões dos interessados, em cumprimento do disposto no n.º 1 

se sugestões, que não foram atendidas, pelo 

, ao abrigo da alínea g) do n.º 1, do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Mirandela deliberou na sessão 

realizada em 28 de fevereiro de 2014 aprovar o presente Regulamento de Afixação ou Inscrição de 

Mensagens Publicitárias do Município de Mirandela, do qual faz parte integrante o Anexo I.  

O presente Regulamento define o regime a que fica sujeita a inscrição, afixação e difusão de 

publicitárias visíveis ou audíveis do espaço público, assim como a utilização destas em 

demais situações legalmente previstas, 

está sujeita a licenciamento nos termos do presente Regulamento qualquer forma de publicidade 

que implique uma ocupação ou utilização do espaço público ou deste seja visível ou audível. 

e de qualquer controlo prévio devendo, no entanto, observar os 

critérios estabelecidos no presente Regulamento, para além das mencionadas no n.º 3 do artigo 

1.º da Lei n.º 97/88 de 17 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 48/2011 de 1 
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a) A indicação de marcas, dos preços ou da qualidade dos produtos colocados nos artigos à venda 

no interior dos estabelecimentos e neles comercializados;

b) A referência a saldos ou promoções;

c) Quaisquer placas informativas dos estabelecimentos, afixadas 

edifícios, desde que obedeçam às condições previamente definidas pelo Município;

d) Qualquer publicidade cuja afixação seja imposta por disposição legal, desde que obedeça às 

condições supletivamente definidas pelo Município;

e) As mensagens publicitárias de venda ou arrendamento de imóveis;

f) Afixações ou inscrições respeitantes a serviços de transportes coletivos públicos;

g) Anúncios inscritos em veículos que transitem na área do Município, com exceção das unidades 

móveis de publicidade; 

h) Publicidade concessionada pelo Município;

3. Está ainda isenta de licenciamento qualquer publicidade cuja afixação seja imposta por 

disposição legal, desde que obedeça às condições do presente Regulamento.

4. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e

espaço público ou privado, que cumpram todos os critérios elencados no anexo I do presente 

Regulamento obedece exclusivamente ao procedimento referido no artigo 2.º do Anexo.

5. Todas as mensagens publicitárias devem se

no termo do prazo da licença, ou nos casos previstos nos números 3 e 4 quando terminem os atos 

ou factos que as motivaram, devendo os mesmos proceder à limpeza do espaço ou área ocupados 

por aquela. 

 

As normas constantes do presente Capítulo não prejudicam os direitos conferidos por licenças 

anteriormente emitidas. 

 

Regras gerais de afixação e inscrição de mensagens publicitárias

1. Independentemente das isenções referidas no artigo 2.º ou do procedimento a que estejam 

sujeitas nos termos dos números anteriores, a afixação e inscrição de mensagens publicitárias é 

proibida quando: 

  

A indicação de marcas, dos preços ou da qualidade dos produtos colocados nos artigos à venda 

no interior dos estabelecimentos e neles comercializados; 

A referência a saldos ou promoções; 

Quaisquer placas informativas dos estabelecimentos, afixadas nas fachadas dos respetivos 

edifícios, desde que obedeçam às condições previamente definidas pelo Município;

Qualquer publicidade cuja afixação seja imposta por disposição legal, desde que obedeça às 

condições supletivamente definidas pelo Município; 

nsagens publicitárias de venda ou arrendamento de imóveis; 

Afixações ou inscrições respeitantes a serviços de transportes coletivos públicos;

Anúncios inscritos em veículos que transitem na área do Município, com exceção das unidades 

Publicidade concessionada pelo Município; 

Está ainda isenta de licenciamento qualquer publicidade cuja afixação seja imposta por 

disposição legal, desde que obedeça às condições do presente Regulamento.

A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em suportes publicitários, instalados em 

espaço público ou privado, que cumpram todos os critérios elencados no anexo I do presente 

Regulamento obedece exclusivamente ao procedimento referido no artigo 2.º do Anexo.

Todas as mensagens publicitárias devem ser removidas pelos seus promotores ou beneficiários 

no termo do prazo da licença, ou nos casos previstos nos números 3 e 4 quando terminem os atos 

ou factos que as motivaram, devendo os mesmos proceder à limpeza do espaço ou área ocupados 

Artigo 3.º 
Mensagens publicitárias existentes 

As normas constantes do presente Capítulo não prejudicam os direitos conferidos por licenças 

Artigo 4.º 
Regras gerais de afixação e inscrição de mensagens publicitárias

isenções referidas no artigo 2.º ou do procedimento a que estejam 

sujeitas nos termos dos números anteriores, a afixação e inscrição de mensagens publicitárias é 
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A indicação de marcas, dos preços ou da qualidade dos produtos colocados nos artigos à venda 

nas fachadas dos respetivos 

edifícios, desde que obedeçam às condições previamente definidas pelo Município; 

Qualquer publicidade cuja afixação seja imposta por disposição legal, desde que obedeça às 

Afixações ou inscrições respeitantes a serviços de transportes coletivos públicos; 

Anúncios inscritos em veículos que transitem na área do Município, com exceção das unidades 

Está ainda isenta de licenciamento qualquer publicidade cuja afixação seja imposta por 

disposição legal, desde que obedeça às condições do presente Regulamento. 

m suportes publicitários, instalados em 

espaço público ou privado, que cumpram todos os critérios elencados no anexo I do presente 

Regulamento obedece exclusivamente ao procedimento referido no artigo 2.º do Anexo. 

r removidas pelos seus promotores ou beneficiários 

no termo do prazo da licença, ou nos casos previstos nos números 3 e 4 quando terminem os atos 

ou factos que as motivaram, devendo os mesmos proceder à limpeza do espaço ou área ocupados 

As normas constantes do presente Capítulo não prejudicam os direitos conferidos por licenças 

Regras gerais de afixação e inscrição de mensagens publicitárias 

isenções referidas no artigo 2.º ou do procedimento a que estejam 

sujeitas nos termos dos números anteriores, a afixação e inscrição de mensagens publicitárias é 
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a) Prejudicar a beleza, o enquadramento e o acesso ou a visibilidade de imóveis

vias de classificação ou onde funcionem estabelecimentos de saúde, de ensino ou outros serviços 

públicos, locais de culto, cemitérios, jardins, elementos de estatuária e arte pública, miradouros, 

fontes, fontanários e chafarizes;

b) Prejudicar a visibilidade ou a leitura de fachadas por se sobreporem ou ocultarem elementos 

decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica ou decorativa;

c) Provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente dos siste

de vistas, dos lugares ou da paisagem natural ou construída emblemática da Cidade;

d) Prejudicar a visibilidade de placas toponímicas, de números de polícia e da sinalização de 

trânsito ou apresentar mecanismos, disposições, formatos ou cores que possam c

distrair ou provocar o encandeamento dos peões ou automobilistas;

e) Afetar a iluminação pública;

f) Afetar a circulação de peões, especialmente dos cidadãos com mobilidade condicionada;

g) A largura do passeio for igual ou inferior a 1 metro;

h) For promovida em edifícios ou monumentos de interesse histórico, cultural, arquitetónico, 

paisagístico ou em edifícios aos quais tenham sido atribuídos prémios de arquitetura, salvo se a 

mensagem publicitária se circunscrever à atividade exercida no imóvel ou daquele

i) Impedir o acesso e ou utilização de outro mobiliário urbano ou dificultar aos utentes a fruição 

das atividades urbanas em condições de segurança e conforto;

j) For promovida através da utilização de bens sem o consentimento dos proprietários, 

ou detentores dos mesmos; 

k) Prejudicar os direitos de terceiros.

l) Inscrita ou afixada a menos de 50 metros do limite da plataforma de estradas nacionais ou dentro 

da zona de visibilidade; 

m) Inscrita ou afixada nos ilhéus direcionais ou placas centra

sinalização e segurança da estrada;

n) Utilizar como suporte o mobiliário municipal;

o) For suspensa sobre espaços de circulação, praças ou jardins;

p) Não respeitar o raio visual de 50 metros de cada abrigo de transportes públic

de cada painel ou mupi destinado a mapa ou informação municipal;

q) Não utilizar materiais biodegradáveis;

  

Prejudicar a beleza, o enquadramento e o acesso ou a visibilidade de imóveis

vias de classificação ou onde funcionem estabelecimentos de saúde, de ensino ou outros serviços 

públicos, locais de culto, cemitérios, jardins, elementos de estatuária e arte pública, miradouros, 

fontes, fontanários e chafarizes; 

dicar a visibilidade ou a leitura de fachadas por se sobreporem ou ocultarem elementos 

decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica ou decorativa;

Provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente dos siste

de vistas, dos lugares ou da paisagem natural ou construída emblemática da Cidade;

Prejudicar a visibilidade de placas toponímicas, de números de polícia e da sinalização de 

trânsito ou apresentar mecanismos, disposições, formatos ou cores que possam c

distrair ou provocar o encandeamento dos peões ou automobilistas; 

Afetar a iluminação pública; 

Afetar a circulação de peões, especialmente dos cidadãos com mobilidade condicionada;

A largura do passeio for igual ou inferior a 1 metro; 

da em edifícios ou monumentos de interesse histórico, cultural, arquitetónico, 

paisagístico ou em edifícios aos quais tenham sido atribuídos prémios de arquitetura, salvo se a 

mensagem publicitária se circunscrever à atividade exercida no imóvel ou daquele

Impedir o acesso e ou utilização de outro mobiliário urbano ou dificultar aos utentes a fruição 

das atividades urbanas em condições de segurança e conforto; 

For promovida através da utilização de bens sem o consentimento dos proprietários, 

 

Prejudicar os direitos de terceiros. 

Inscrita ou afixada a menos de 50 metros do limite da plataforma de estradas nacionais ou dentro 

Inscrita ou afixada nos ilhéus direcionais ou placas centrais das rotundas, ou equipamentos de 

sinalização e segurança da estrada; 

Utilizar como suporte o mobiliário municipal; 

For suspensa sobre espaços de circulação, praças ou jardins; 

Não respeitar o raio visual de 50 metros de cada abrigo de transportes públic

de cada painel ou mupi destinado a mapa ou informação municipal; 

Não utilizar materiais biodegradáveis; 
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Prejudicar a beleza, o enquadramento e o acesso ou a visibilidade de imóveis classificados ou em 

vias de classificação ou onde funcionem estabelecimentos de saúde, de ensino ou outros serviços 

públicos, locais de culto, cemitérios, jardins, elementos de estatuária e arte pública, miradouros, 

dicar a visibilidade ou a leitura de fachadas por se sobreporem ou ocultarem elementos 

decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica ou decorativa; 

Provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente dos sistemas 

de vistas, dos lugares ou da paisagem natural ou construída emblemática da Cidade; 

Prejudicar a visibilidade de placas toponímicas, de números de polícia e da sinalização de 

trânsito ou apresentar mecanismos, disposições, formatos ou cores que possam confundir, 

Afetar a circulação de peões, especialmente dos cidadãos com mobilidade condicionada; 

da em edifícios ou monumentos de interesse histórico, cultural, arquitetónico, 

paisagístico ou em edifícios aos quais tenham sido atribuídos prémios de arquitetura, salvo se a 

mensagem publicitária se circunscrever à atividade exercida no imóvel ou daquele que a exerce. 

Impedir o acesso e ou utilização de outro mobiliário urbano ou dificultar aos utentes a fruição 

For promovida através da utilização de bens sem o consentimento dos proprietários, possuidores 

Inscrita ou afixada a menos de 50 metros do limite da plataforma de estradas nacionais ou dentro 

is das rotundas, ou equipamentos de 

Não respeitar o raio visual de 50 metros de cada abrigo de transportes públicos e de 100 metros 
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r) Utilizar idiomas de outros países na mensagem publicitária, salvo se a mensagem tiver por 

destinatários exclusivos ou principais os e

empresas, nomes de estabelecimentos, marcas e insígnias da entidade ou estabelecimento ou de 

expressões referentes ao produto publicitado;

s) Causar danos irreparáveis nos materiais de revestimento exterior dos

suportes utilizados prejudiquem o ambiente, afetem a estética ou a salubridade dos lugares ou 

causem danos a terceiros, nomeadamente através de:

t) Faixas de pano, plástico, papel ou outro material semelhante;

u) Pintura e colagem ou afix

mobiliário urbano; 

v) Suportes que excedam a frente do estabelecimento

w) For promovida em suportes publicitários que não cumpram o disposto nos artigos 6.º e seguintes.

2. A afixação e inscrição de m

dos pareceres das entidades com jurisdição sobre os locais onde se pretende afixar ou inscrever 

as mensagens publicitárias.

 

Condições gerais de difusão de mensagens publicitárias

O exercício da atividade publicitária sonora, sem prejuízo do disposto no Regulamento Geral do 

Ruído, está condicionado ao cumprimento das seguintes restrições:

a) Não é permitida a sua emissão no período compreendido entre as 20h00m e as 9h00m;

b) É interdito o exercício da atividade na proximidade de edifícios escolares durante o seu horário 

de funcionamento, de hospitais ou similares;

c) Quando emitida por veículos, durante a paragem em semáforos.

 

Condições especiais de afixação e inscrição de mensage

1. A afixação e inscrição de mensagens publicitárias em telhados, coberturas ou terraços só é 

permitida quando observadas as seguintes condições:

  

Utilizar idiomas de outros países na mensagem publicitária, salvo se a mensagem tiver por 

destinatários exclusivos ou principais os estrangeiros, ou quando se trate da designação de 

empresas, nomes de estabelecimentos, marcas e insígnias da entidade ou estabelecimento ou de 

expressões referentes ao produto publicitado; 

Causar danos irreparáveis nos materiais de revestimento exterior dos

suportes utilizados prejudiquem o ambiente, afetem a estética ou a salubridade dos lugares ou 

causem danos a terceiros, nomeadamente através de: 

Faixas de pano, plástico, papel ou outro material semelhante; 

Pintura e colagem ou afixação de cartazes nas fachadas dos edifícios ou em qualquer outro 

Suportes que excedam a frente do estabelecimento 

For promovida em suportes publicitários que não cumpram o disposto nos artigos 6.º e seguintes.

A afixação e inscrição de mensagens publicitárias apenas pode ser promovida após a obtenção 

dos pareceres das entidades com jurisdição sobre os locais onde se pretende afixar ou inscrever 

as mensagens publicitárias. 

Artigo 5.º 

Condições gerais de difusão de mensagens publicitárias

O exercício da atividade publicitária sonora, sem prejuízo do disposto no Regulamento Geral do 

Ruído, está condicionado ao cumprimento das seguintes restrições: 

Não é permitida a sua emissão no período compreendido entre as 20h00m e as 9h00m;

exercício da atividade na proximidade de edifícios escolares durante o seu horário 

de funcionamento, de hospitais ou similares; 

Quando emitida por veículos, durante a paragem em semáforos. 

Artigo 6.º 
Condições especiais de afixação e inscrição de mensagens publicitárias em telhados, 

coberturas ou terraços 

A afixação e inscrição de mensagens publicitárias em telhados, coberturas ou terraços só é 

permitida quando observadas as seguintes condições: 
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Utilizar idiomas de outros países na mensagem publicitária, salvo se a mensagem tiver por 

strangeiros, ou quando se trate da designação de 

empresas, nomes de estabelecimentos, marcas e insígnias da entidade ou estabelecimento ou de 

Causar danos irreparáveis nos materiais de revestimento exterior dos edifícios ou quando os 

suportes utilizados prejudiquem o ambiente, afetem a estética ou a salubridade dos lugares ou 

ação de cartazes nas fachadas dos edifícios ou em qualquer outro 

For promovida em suportes publicitários que não cumpram o disposto nos artigos 6.º e seguintes. 

ensagens publicitárias apenas pode ser promovida após a obtenção 

dos pareceres das entidades com jurisdição sobre os locais onde se pretende afixar ou inscrever 

Condições gerais de difusão de mensagens publicitárias 

O exercício da atividade publicitária sonora, sem prejuízo do disposto no Regulamento Geral do 

Não é permitida a sua emissão no período compreendido entre as 20h00m e as 9h00m; 

exercício da atividade na proximidade de edifícios escolares durante o seu horário 

ns publicitárias em telhados,  

A afixação e inscrição de mensagens publicitárias em telhados, coberturas ou terraços só é 
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a) Não obstrua o campo visual envolvente, tanto no que se 

construídos; 

b) As estruturas de suporte dos dispositivos publicitários a instalar não assumam uma presença 

visual destacada e esteja assegurada a sua sinalização para efeitos de segurança;

c) Apenas pode ser colocada uma estrut

2. A altura máxima dos dispositivos publicitários a instalar em telhados, coberturas ou terraços dos 

edifícios, não pode exceder um quarto da altura da fachada maior do edifício e, em qualquer 

caso, não pode ter uma altura superior a 3 metros, nem a sua cota máxima ultrapassar, em altura, 

a largura do respetivo arruamento.

3. Em situações devidamente fundamentadas, a ponderar no âmbito do procedimento de 

licenciamento, podem ser afixadas ou inscritas mensagens publicitá

das que se encontram previstas nos números anteriores.
 

Condições especiais para afixação e inscrição de mensagens publicitárias em fachadas e 

1. A afixação e inscrição de mensagens publicitárias em fachadas não 

varandas, os vãos ou elementos vazados.

2. A mensagem publicitária não pode exceder os limites laterais do plano da fachada ou empena.

3. Nas palas e alpendres integrados na edificação apenas é autorizada a colocação de letras soltas 

ou símbolos. 

4. No caso de edifícios em propriedade horizontal ou com mais do que uma unidade de ocupação, a 

mensagem publicitária não pode ultrapassar a área da superfície exterior da fração ou unidade de 

ocupação a que diz respeito.

5. Independentemente do respetivo suporte, todas as mensagens publicitárias colocadas nas portas, 

montras ou janelas apenas podem ocupar até 30% da superfície translúcida.

6. Em situações devidamente fundamentadas, a ponderar no âmbito do procedimento de 

licenciamento, podem ser afi

das que se encontram previstas nos números anteriores.
 

Condições especiais para afixação e inscrição de mensagens publicitárias em 

  

Não obstrua o campo visual envolvente, tanto no que se refere a elementos naturais, como 

As estruturas de suporte dos dispositivos publicitários a instalar não assumam uma presença 

visual destacada e esteja assegurada a sua sinalização para efeitos de segurança;

Apenas pode ser colocada uma estrutura por cada cobertura, telhado ou terraço.

A altura máxima dos dispositivos publicitários a instalar em telhados, coberturas ou terraços dos 

edifícios, não pode exceder um quarto da altura da fachada maior do edifício e, em qualquer 

altura superior a 3 metros, nem a sua cota máxima ultrapassar, em altura, 

a largura do respetivo arruamento. 

Em situações devidamente fundamentadas, a ponderar no âmbito do procedimento de 

licenciamento, podem ser afixadas ou inscritas mensagens publicitárias em condições distintas 

das que se encontram previstas nos números anteriores. 

Artigo 7.º 
Condições especiais para afixação e inscrição de mensagens publicitárias em fachadas e 

empenas 

A afixação e inscrição de mensagens publicitárias em fachadas não pode ocultar ou obstruir as 

varandas, os vãos ou elementos vazados. 

A mensagem publicitária não pode exceder os limites laterais do plano da fachada ou empena.

Nas palas e alpendres integrados na edificação apenas é autorizada a colocação de letras soltas 

No caso de edifícios em propriedade horizontal ou com mais do que uma unidade de ocupação, a 

mensagem publicitária não pode ultrapassar a área da superfície exterior da fração ou unidade de 

ocupação a que diz respeito. 

respetivo suporte, todas as mensagens publicitárias colocadas nas portas, 

montras ou janelas apenas podem ocupar até 30% da superfície translúcida.

Em situações devidamente fundamentadas, a ponderar no âmbito do procedimento de 

licenciamento, podem ser afixadas ou inscritas mensagens publicitárias em condições distintas 

das que se encontram previstas nos números anteriores. 

Artigo 8.º 
Condições especiais para afixação e inscrição de mensagens publicitárias em 

prédios com obras em curso 
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refere a elementos naturais, como 

As estruturas de suporte dos dispositivos publicitários a instalar não assumam uma presença 

visual destacada e esteja assegurada a sua sinalização para efeitos de segurança; 

ura por cada cobertura, telhado ou terraço. 

A altura máxima dos dispositivos publicitários a instalar em telhados, coberturas ou terraços dos 

edifícios, não pode exceder um quarto da altura da fachada maior do edifício e, em qualquer 

altura superior a 3 metros, nem a sua cota máxima ultrapassar, em altura, 

Em situações devidamente fundamentadas, a ponderar no âmbito do procedimento de 

rias em condições distintas 

Condições especiais para afixação e inscrição de mensagens publicitárias em fachadas e 

pode ocultar ou obstruir as 

A mensagem publicitária não pode exceder os limites laterais do plano da fachada ou empena. 

Nas palas e alpendres integrados na edificação apenas é autorizada a colocação de letras soltas 

No caso de edifícios em propriedade horizontal ou com mais do que uma unidade de ocupação, a 

mensagem publicitária não pode ultrapassar a área da superfície exterior da fração ou unidade de 

respetivo suporte, todas as mensagens publicitárias colocadas nas portas, 

montras ou janelas apenas podem ocupar até 30% da superfície translúcida. 

Em situações devidamente fundamentadas, a ponderar no âmbito do procedimento de 

xadas ou inscritas mensagens publicitárias em condições distintas 

Condições especiais para afixação e inscrição de mensagens publicitárias em  
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1. Na inscrição de mensagens publicitárias em prédios com obras em curso, a mensagem pode ser 

afixada ou inscrita na vedação térrea ou de proteção dos andaimes das obras.

2. A publicidade só pode permanecer no local enquanto decorrer o prazo para execução das obras, 

conforme alvará de construção ou comunicação prévia, devendo ser removida se os trabalhos 

estiverem suspensos por períodos superiores a 30 dias.

3. A licença de publicidade concedida para edifícios com obras em curso ao abrigo do disposto no 

número 1 não pode ser objeto de

força maior que impeçam o normal desenvolvimento das obras.

 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara e deve 

com as seguintes indicações e documentos, sem prejuízo de poderem ser solicitados elementos 

ou exemplares adicionais, nos casos em que tal se justificar:

a) Identificação e residência ou sede do requerente; 

b) Indicação do local pretendido;

c) O período de utilização pretendido;

d) A descrição do meio ou suporte a utilizar, com indicação dos materiais e cores dos mesmos;

e) Fotografia a cores, indicando o local previsto para a afixação da publicidade, colocada em folha 

A4; 

f) Planta de localização retirada do sítio da Câmara Municipal;

g) Desenho à escala adequada do suporte publicitário cotado.

2. Como requerimento, deve, igualmente, ser junto ao processo, documento comprovativo de que o 

requerente é proprietário, locatário, usufrutuário ou possuidor d

onde pretende afixar ou inscrever a mensagem publicitária, ou ser junta autorização escrita do 

respetivo proprietário, locatário ou usufrutuário.

3. Nos casos em que os elementos publicitários se destinem a ser instalados em pr

ao regime da propriedade horizontal, deve, ainda, ser apresentada fotocópia autenticada da ata da 

assembleia de condóminos autorizando a instalação.

  

sagens publicitárias em prédios com obras em curso, a mensagem pode ser 

afixada ou inscrita na vedação térrea ou de proteção dos andaimes das obras.

A publicidade só pode permanecer no local enquanto decorrer o prazo para execução das obras, 

á de construção ou comunicação prévia, devendo ser removida se os trabalhos 

estiverem suspensos por períodos superiores a 30 dias. 

A licença de publicidade concedida para edifícios com obras em curso ao abrigo do disposto no 

número 1 não pode ser objeto de mais do que uma prorrogação de prazo, salvo por motivos de 

força maior que impeçam o normal desenvolvimento das obras. 

SECÇÃO II 
Licenciamento 

Artigo 9.º 
Procedimento de licenciamento 

O pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara e deve ser instruído em duplicado, 

com as seguintes indicações e documentos, sem prejuízo de poderem ser solicitados elementos 

ou exemplares adicionais, nos casos em que tal se justificar: 

Identificação e residência ou sede do requerente;  

endido; 

O período de utilização pretendido; 

A descrição do meio ou suporte a utilizar, com indicação dos materiais e cores dos mesmos;

Fotografia a cores, indicando o local previsto para a afixação da publicidade, colocada em folha 

o retirada do sítio da Câmara Municipal; 

Desenho à escala adequada do suporte publicitário cotado. 

Como requerimento, deve, igualmente, ser junto ao processo, documento comprovativo de que o 

requerente é proprietário, locatário, usufrutuário ou possuidor de outros direitos sobre os bens 

onde pretende afixar ou inscrever a mensagem publicitária, ou ser junta autorização escrita do 

respetivo proprietário, locatário ou usufrutuário. 

Nos casos em que os elementos publicitários se destinem a ser instalados em pr

ao regime da propriedade horizontal, deve, ainda, ser apresentada fotocópia autenticada da ata da 

assembleia de condóminos autorizando a instalação. 
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sagens publicitárias em prédios com obras em curso, a mensagem pode ser 

afixada ou inscrita na vedação térrea ou de proteção dos andaimes das obras. 

A publicidade só pode permanecer no local enquanto decorrer o prazo para execução das obras, 

á de construção ou comunicação prévia, devendo ser removida se os trabalhos 

A licença de publicidade concedida para edifícios com obras em curso ao abrigo do disposto no 

mais do que uma prorrogação de prazo, salvo por motivos de 

ser instruído em duplicado, 

com as seguintes indicações e documentos, sem prejuízo de poderem ser solicitados elementos 

A descrição do meio ou suporte a utilizar, com indicação dos materiais e cores dos mesmos; 

Fotografia a cores, indicando o local previsto para a afixação da publicidade, colocada em folha 

Como requerimento, deve, igualmente, ser junto ao processo, documento comprovativo de que o 

e outros direitos sobre os bens 

onde pretende afixar ou inscrever a mensagem publicitária, ou ser junta autorização escrita do 

Nos casos em que os elementos publicitários se destinem a ser instalados em prédios submetidos 

ao regime da propriedade horizontal, deve, ainda, ser apresentada fotocópia autenticada da ata da 
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4. A autorização referida no número anterior não é exigida para as frações autónomas destinad

comércio, desde que a publicidade seja instalada na área correspondente à fração.

5. Se a entidade competente para o licenciamento assim o entender, poderá, ainda, solicitar termo 

de responsabilidade relativo a danos que o meio ou suporte possa vir a 

bens, a complementar no levantamento da licença com seguro de responsabilidade civil.

6. Sempre que o local onde se pretende afixar a publicidade esteja sob jurisdição de entidades 

externas à Câmara Municipal, esta diligencia a obtenção

vinculativos, nos termos e condições fixadas pelo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.

7. A afixação e inscrição de mensagens publicitárias em zonas sujeitas a jurisdição do IGESPAR, 

devem obedecer aos seguintes re

a) Memória descritiva; 

b) Documentação fotográfica da fachada e da envolvente, a cores;

c) Representação da fachada à escala 1/100, com indicação do local de instalação dos novos 

elementos; 

d) Planta de localização; 

e) Placas publicitárias, lettring ou toldos 

1/20, indicando os materiais e cores propostos.

 

1. A licença é atribuída até ao termo do ano civil a que reporta o licenciamento, podendo ser 

renovada se não for denunciada no

2. A pedido do requerente pode ser concedida por prazo inferior.

3. As licenças requeridas para afixação, inscrição ou difusão de mensagem publicitária relativa a 

evento a ocorrer em data determinada, caducam nessa data.

 

1. A licença para afixação ou inscrição de publicidade no domínio público, pode ser revogada com 

a concordância do seu titular.

2. A Câmara Municipal pode suspender ou revogar a licença concedida sempre que:

  

A autorização referida no número anterior não é exigida para as frações autónomas destinad

comércio, desde que a publicidade seja instalada na área correspondente à fração.

Se a entidade competente para o licenciamento assim o entender, poderá, ainda, solicitar termo 

de responsabilidade relativo a danos que o meio ou suporte possa vir a 

bens, a complementar no levantamento da licença com seguro de responsabilidade civil.

Sempre que o local onde se pretende afixar a publicidade esteja sob jurisdição de entidades 

externas à Câmara Municipal, esta diligencia a obtenção dos pareceres quando obrigatórios e 

vinculativos, nos termos e condições fixadas pelo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.

A afixação e inscrição de mensagens publicitárias em zonas sujeitas a jurisdição do IGESPAR, 

devem obedecer aos seguintes requisitos: 

Documentação fotográfica da fachada e da envolvente, a cores; 

Representação da fachada à escala 1/100, com indicação do local de instalação dos novos 

Placas publicitárias, lettring ou toldos deverão ser rigorosamente desenhados à escala 1/50 ou 

1/20, indicando os materiais e cores propostos. 

Artigo 10.º 
Prazo de duração 

A licença é atribuída até ao termo do ano civil a que reporta o licenciamento, podendo ser 

renovada se não for denunciada no seu termo. 

A pedido do requerente pode ser concedida por prazo inferior. 

As licenças requeridas para afixação, inscrição ou difusão de mensagem publicitária relativa a 

evento a ocorrer em data determinada, caducam nessa data. 

Artigo 11.º 
Revogação 

nça para afixação ou inscrição de publicidade no domínio público, pode ser revogada com 

a concordância do seu titular. 

A Câmara Municipal pode suspender ou revogar a licença concedida sempre que:
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A autorização referida no número anterior não é exigida para as frações autónomas destinadas ao 

comércio, desde que a publicidade seja instalada na área correspondente à fração. 

Se a entidade competente para o licenciamento assim o entender, poderá, ainda, solicitar termo 

de responsabilidade relativo a danos que o meio ou suporte possa vir a provocar, em pessoas e 

bens, a complementar no levantamento da licença com seguro de responsabilidade civil. 

Sempre que o local onde se pretende afixar a publicidade esteja sob jurisdição de entidades 

dos pareceres quando obrigatórios e 

vinculativos, nos termos e condições fixadas pelo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

A afixação e inscrição de mensagens publicitárias em zonas sujeitas a jurisdição do IGESPAR, 

Representação da fachada à escala 1/100, com indicação do local de instalação dos novos 

deverão ser rigorosamente desenhados à escala 1/50 ou 

A licença é atribuída até ao termo do ano civil a que reporta o licenciamento, podendo ser 

As licenças requeridas para afixação, inscrição ou difusão de mensagem publicitária relativa a 

nça para afixação ou inscrição de publicidade no domínio público, pode ser revogada com 

A Câmara Municipal pode suspender ou revogar a licença concedida sempre que: 
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a) Situações excecionais de imperioso interesse público, 

b) O titular da licença não cumpra as normas legais e regulamentares a que está sujeito ou 

quaisquer obrigações a que se tenha vinculado em virtude do licenciamento;

c) O titular da licença proceda à substituição, alteração o

anúncios ou reclamos para os quais haja sido concedida licença.

3. A suspensão ou revogação da licença, por razões não imputáveis ao seu titular, dá direito à 

restituição da taxa paga, na proporção do pedido licenciad

 

1. A afixação, inscrição e colocação de publicidade em bens do domínio público municipal ou em 

bens do domínio privado municipal, podem ser, respetivamente, objeto de contrato de concessão 

ou de contrato de direito pri

2. Os locais a que se refere o número anterior, devem ser, previamente, designados através de ato 

deliberativo da Câmara Municipal.

3. Os contratos referidos são independentes do licenciamento da respetiva publicidade.

 

Está sujeita a licenciamento a publicidade relativa a terceiros, com área superior a 0,50 metros 

quadrados inscrita ou afixada em veículos terrestres, fluviais ou aéreos, seus reboques ou similares, 

cujos proprietários tenham residên

de Mirandela. 

 

1. Não é autorizada a afixação e inscrição de mensagens publicitárias nos vidros, nem de forma a 

afetar a sinalização ou identificação do ve

2. Não é autorizado o uso de luzes ou de material refletor para fins publicitários. 

  

Situações excecionais de imperioso interesse público, devidamente fundamentadas, o exijam;

O titular da licença não cumpra as normas legais e regulamentares a que está sujeito ou 

quaisquer obrigações a que se tenha vinculado em virtude do licenciamento;

O titular da licença proceda à substituição, alteração ou modificação, sem licença municipal, dos 

anúncios ou reclamos para os quais haja sido concedida licença. 

A suspensão ou revogação da licença, por razões não imputáveis ao seu titular, dá direito à 

restituição da taxa paga, na proporção do pedido licenciado mas não gozado.

Artigo 12.º 
Contratos 

A afixação, inscrição e colocação de publicidade em bens do domínio público municipal ou em 

bens do domínio privado municipal, podem ser, respetivamente, objeto de contrato de concessão 

ou de contrato de direito privado. 

Os locais a que se refere o número anterior, devem ser, previamente, designados através de ato 

deliberativo da Câmara Municipal. 

Os contratos referidos são independentes do licenciamento da respetiva publicidade.

SECÇÃO III 
Publicidade Móvel 

Artigo 13.º 
Publicidade móvel 

Está sujeita a licenciamento a publicidade relativa a terceiros, com área superior a 0,50 metros 

quadrados inscrita ou afixada em veículos terrestres, fluviais ou aéreos, seus reboques ou similares, 

cujos proprietários tenham residência permanente, sede, delegação ou representação no Concelho 

Artigo 14.º 
Restrições à publicidade móvel 

Não é autorizada a afixação e inscrição de mensagens publicitárias nos vidros, nem de forma a 

afetar a sinalização ou identificação do veículo. 

Não é autorizado o uso de luzes ou de material refletor para fins publicitários. 

 

 

Página 9 de 18 

devidamente fundamentadas, o exijam; 

O titular da licença não cumpra as normas legais e regulamentares a que está sujeito ou 

quaisquer obrigações a que se tenha vinculado em virtude do licenciamento; 

u modificação, sem licença municipal, dos 

A suspensão ou revogação da licença, por razões não imputáveis ao seu titular, dá direito à 

o mas não gozado. 

A afixação, inscrição e colocação de publicidade em bens do domínio público municipal ou em 

bens do domínio privado municipal, podem ser, respetivamente, objeto de contrato de concessão 

Os locais a que se refere o número anterior, devem ser, previamente, designados através de ato 

Os contratos referidos são independentes do licenciamento da respetiva publicidade. 

Está sujeita a licenciamento a publicidade relativa a terceiros, com área superior a 0,50 metros 

quadrados inscrita ou afixada em veículos terrestres, fluviais ou aéreos, seus reboques ou similares, 

cia permanente, sede, delegação ou representação no Concelho 

Não é autorizada a afixação e inscrição de mensagens publicitárias nos vidros, nem de forma a 

Não é autorizado o uso de luzes ou de material refletor para fins publicitários.  
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3. Só é autorizada a afixação e inscrição de mensagens publicitárias em veículos caso o 

estabelecimento que publicitem ou a atividade exercida pelo mesmo se encontrem dev

licenciados. 

4. A afixação e inscrição de mensagens publicitárias não pode fazer

dispositivos salientes da carroçaria original dos veículos.

5. Não é permitida a projeção ou lançamento de panfletos ou de quaisquer outros produtos,

dos veículos. 

 

Campanhas publicitárias de rua e afins

1. As campanhas publicitárias de rua, nomeadamente as que ocorrem através de distribuição de 

jornais, revistas, panfletos, distribuição de 

promocionais de natureza comercial, só podem ocorrer quando observadas as condições 

dispostas nos números seguintes e no Anexo I.

2. Só é autorizada a distribuição acima referida se a mesma for feita em mão aos 

prejudicar a sua circulação, sendo interdita a sua distribuição nas faixas de rodagem.

3. O período máximo autorizado para cada campanha de distribuição é de 5 dias, não prorrogável, 

em cada mês e para cada entidade ou estabelecimento.

4. É obrigatória a remoção de todos os jornais, panfletos, invólucros de produtos, ou quaisquer 

outros resíduos resultantes de cada campanha, abandonados no espaço público, num raio de 100 

metros em redor dos locais de distribuição.

5. Qualquer equipamento de apoio à distr

publicitária que implique ocupação do espaço público, não pode ter uma dimensão superior a 2 

metros quadrados. 

6. O disposto no n.º 4 não é aplicável à distribuição de jornais e revistas gratuitas, cuja validade

licença consta expressamente do respetivo título.

7. Em situações devidamente fundamentadas, a ponderar no âmbito do procedimento de 

licenciamento, podem ser afixadas ou inscritas mensagens publicitárias em condições distintas 

das que se encontram previst

 

  

Só é autorizada a afixação e inscrição de mensagens publicitárias em veículos caso o 

estabelecimento que publicitem ou a atividade exercida pelo mesmo se encontrem dev

A afixação e inscrição de mensagens publicitárias não pode fazer-

dispositivos salientes da carroçaria original dos veículos. 

Não é permitida a projeção ou lançamento de panfletos ou de quaisquer outros produtos,

SECÇÃO IV 
Outros meios de publicidade 

Artigo 15.º 
Campanhas publicitárias de rua e afins 

As campanhas publicitárias de rua, nomeadamente as que ocorrem através de distribuição de 

jornais, revistas, panfletos, distribuição de produtos, provas de degustação, ou outras ações 

promocionais de natureza comercial, só podem ocorrer quando observadas as condições 

dispostas nos números seguintes e no Anexo I. 

Só é autorizada a distribuição acima referida se a mesma for feita em mão aos 

prejudicar a sua circulação, sendo interdita a sua distribuição nas faixas de rodagem.

O período máximo autorizado para cada campanha de distribuição é de 5 dias, não prorrogável, 

em cada mês e para cada entidade ou estabelecimento. 

ia a remoção de todos os jornais, panfletos, invólucros de produtos, ou quaisquer 

outros resíduos resultantes de cada campanha, abandonados no espaço público, num raio de 100 

metros em redor dos locais de distribuição. 

Qualquer equipamento de apoio à distribuição de produtos ou dispositivos de natureza 

publicitária que implique ocupação do espaço público, não pode ter uma dimensão superior a 2 

O disposto no n.º 4 não é aplicável à distribuição de jornais e revistas gratuitas, cuja validade

licença consta expressamente do respetivo título. 

Em situações devidamente fundamentadas, a ponderar no âmbito do procedimento de 

licenciamento, podem ser afixadas ou inscritas mensagens publicitárias em condições distintas 

das que se encontram previstas nos números anteriores. 
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Só é autorizada a afixação e inscrição de mensagens publicitárias em veículos caso o 

estabelecimento que publicitem ou a atividade exercida pelo mesmo se encontrem devidamente 

-se através de meios ou 

Não é permitida a projeção ou lançamento de panfletos ou de quaisquer outros produtos, a partir 

As campanhas publicitárias de rua, nomeadamente as que ocorrem através de distribuição de 

produtos, provas de degustação, ou outras ações 

promocionais de natureza comercial, só podem ocorrer quando observadas as condições 

Só é autorizada a distribuição acima referida se a mesma for feita em mão aos peões e sem 

prejudicar a sua circulação, sendo interdita a sua distribuição nas faixas de rodagem. 

O período máximo autorizado para cada campanha de distribuição é de 5 dias, não prorrogável, 

ia a remoção de todos os jornais, panfletos, invólucros de produtos, ou quaisquer 

outros resíduos resultantes de cada campanha, abandonados no espaço público, num raio de 100 

ibuição de produtos ou dispositivos de natureza 

publicitária que implique ocupação do espaço público, não pode ter uma dimensão superior a 2 

O disposto no n.º 4 não é aplicável à distribuição de jornais e revistas gratuitas, cuja validade da 

Em situações devidamente fundamentadas, a ponderar no âmbito do procedimento de 

licenciamento, podem ser afixadas ou inscritas mensagens publicitárias em condições distintas 
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Pelo licenciamento e renovação da atividade publicitária referida no presente Regulamento são 

devidas as taxas constantes do Regulame

 

1. Quando se verifique a afixação ou colocação de publicidade em desconformidade com o presente 

Regulamento e demais normas aplicáveis, independentemente da coima que ao caso couber, a 

Câmara Municipal pode revogar a licença, quando exista, nos 

do artigo 11.º, notificando o infrator para que proceda à sua remoção, fixando

um prazo máximo de 15 dias.

2. Após o decurso do prazo ou quando não for identificável o infrator, o Presidente Câmara 

Municipal é competente para embargar, remover ou demolir, de imediato, as mensagens inscritas 

e respetivos suportes, ficando, neste caso, todas as despesas por conta da entidade responsável 

pela afixação que lhe tiver dado causa.

 

Os proprietários ou possuidores de locais onde forem afixados cartazes ou realizadas inscrições ou 

pinturas murais com violação do preceituado no presente Regulamento e na Lei n.º 97/88, de 17 de 

agosto, podem destruir, rasgar, apagar ou por 

pinturas. 

 

1. Constitui contraordenação punível com coima, a violação das seguintes disposições, constantes 

do presente Regulamento: 

a) Do artigo 5.º; 

b) Do artigo 7.º, 8.º e 9.º; 

c) Do n.º 1 do artigo 3.º e o artigo 14.º;

  

SECÇÃO V 
Diversos 

Artigo 16.º 
Taxas 

Pelo licenciamento e renovação da atividade publicitária referida no presente Regulamento são 

devidas as taxas constantes do Regulamento e Tabela de Taxas, em vigor no município.

Artigo 17.º 
Infrações 

Quando se verifique a afixação ou colocação de publicidade em desconformidade com o presente 

Regulamento e demais normas aplicáveis, independentemente da coima que ao caso couber, a 

Câmara Municipal pode revogar a licença, quando exista, nos termos das alínea

do artigo 11.º, notificando o infrator para que proceda à sua remoção, fixando

um prazo máximo de 15 dias. 

Após o decurso do prazo ou quando não for identificável o infrator, o Presidente Câmara 

pal é competente para embargar, remover ou demolir, de imediato, as mensagens inscritas 

e respetivos suportes, ficando, neste caso, todas as despesas por conta da entidade responsável 

pela afixação que lhe tiver dado causa. 

Artigo 18.º 
Afixação ou inscrições indevidas 

Os proprietários ou possuidores de locais onde forem afixados cartazes ou realizadas inscrições ou 

pinturas murais com violação do preceituado no presente Regulamento e na Lei n.º 97/88, de 17 de 

agosto, podem destruir, rasgar, apagar ou por qualquer forma inutilizar esses cartazes, inscrições ou 

Artigo 19.º 
Contraordenações 

Constitui contraordenação punível com coima, a violação das seguintes disposições, constantes 

 

Do n.º 1 do artigo 3.º e o artigo 14.º; 
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Pelo licenciamento e renovação da atividade publicitária referida no presente Regulamento são 

, em vigor no município. 

Quando se verifique a afixação ou colocação de publicidade em desconformidade com o presente 

Regulamento e demais normas aplicáveis, independentemente da coima que ao caso couber, a 

termos das alíneas b) e c) do n.º 2 

do artigo 11.º, notificando o infrator para que proceda à sua remoção, fixando-lhe para o efeito, 

Após o decurso do prazo ou quando não for identificável o infrator, o Presidente Câmara 

pal é competente para embargar, remover ou demolir, de imediato, as mensagens inscritas 

e respetivos suportes, ficando, neste caso, todas as despesas por conta da entidade responsável 

Os proprietários ou possuidores de locais onde forem afixados cartazes ou realizadas inscrições ou 

pinturas murais com violação do preceituado no presente Regulamento e na Lei n.º 97/88, de 17 de 

qualquer forma inutilizar esses cartazes, inscrições ou 

Constitui contraordenação punível com coima, a violação das seguintes disposições, constantes 



 

 PO.07_REG.06  
 

2. As contraordenações previstas no número anterior, são puníveis com as seguintes coimas:

a) De 250 euros a 750 euros as respeitantes à alínea a);

b) De 150 euros a 500 euros às respeitantes às alíneas b) e c).

3. As coimas a aplicar às pessoas coletivas são elevadas ao dobro, no que respeita aos valores 

mínimos e máximos referidos no número anterior.

4. Quem der causa à contraordenação e os respetivos agentes são solidariamente responsáveis pela 

reparação dos prejuízos causados a 

5. A aplicação das coimas previstas neste artigo compete ao presidente da Câmara Municipal, 

revertendo para a Câmara Municipal o respetivo produto.

 

As referências legislativas efetuadas neste Regulamento consideram

alteração ou revogação dos respetivos diplomas, atendendo

vigor. 

 

Aplicação no tempo e regime transitório

1. O presente Regulamento só

registadas após a sua entrada em vigor.

2. O disposto no presente Regulamento não se aplica às situações de renovação de licenciamentos 

existentes à data da sua entrada em vigor, as quais podem ser ef

disposições anteriormente vigentes durante o prazo de um ano.

 

Legislação subsidiária e interpretação

1. Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste Regulamento regem todas as 

disposições legais aplicáveis.

2. As dúvidas e omissões suscitadas pela aplicação deste Regulamento serão decididas por 

deliberação da Câmara Municipal de Mirandela.

  

As contraordenações previstas no número anterior, são puníveis com as seguintes coimas:

De 250 euros a 750 euros as respeitantes à alínea a); 

De 150 euros a 500 euros às respeitantes às alíneas b) e c). 

plicar às pessoas coletivas são elevadas ao dobro, no que respeita aos valores 

mínimos e máximos referidos no número anterior. 

Quem der causa à contraordenação e os respetivos agentes são solidariamente responsáveis pela 

reparação dos prejuízos causados a terceiros. 

A aplicação das coimas previstas neste artigo compete ao presidente da Câmara Municipal, 

revertendo para a Câmara Municipal o respetivo produto. 

CAPÍTULO III 
Disposições finais 

Artigo 20.º 

Referências Legislativas 

efetuadas neste Regulamento consideram-se tacitamente alteradas com a 

alteração ou revogação dos respetivos diplomas, atendendo-se sempre à legislação ao tempo em 

Artigo 21.º 
Aplicação no tempo e regime transitório 

O presente Regulamento só é aplicável aos pedidos de licenciamento e comunicações que forem 

registadas após a sua entrada em vigor. 

O disposto no presente Regulamento não se aplica às situações de renovação de licenciamentos 

existentes à data da sua entrada em vigor, as quais podem ser ef

disposições anteriormente vigentes durante o prazo de um ano. 

Artigo 22.º 
Legislação subsidiária e interpretação 

Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste Regulamento regem todas as 

disposições legais aplicáveis. 

idas e omissões suscitadas pela aplicação deste Regulamento serão decididas por 

deliberação da Câmara Municipal de Mirandela. 
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As contraordenações previstas no número anterior, são puníveis com as seguintes coimas: 

plicar às pessoas coletivas são elevadas ao dobro, no que respeita aos valores 

Quem der causa à contraordenação e os respetivos agentes são solidariamente responsáveis pela 

A aplicação das coimas previstas neste artigo compete ao presidente da Câmara Municipal, 

se tacitamente alteradas com a 

se sempre à legislação ao tempo em 

ável aos pedidos de licenciamento e comunicações que forem 

O disposto no presente Regulamento não se aplica às situações de renovação de licenciamentos 

existentes à data da sua entrada em vigor, as quais podem ser efetivadas ao abrigo das 

Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste Regulamento regem todas as 

idas e omissões suscitadas pela aplicação deste Regulamento serão decididas por 
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Entrada em Vigor e Norma revogatória

As disposições constantes do presente regulmento, entram em vigor 15 dias após a

nos termos legais, revogando todas as disposições que existam no anterior Regulamento

de Afixação ou Inscrição de Mensagens P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Artigo 23.º 
Entrada em Vigor e Norma revogatória 

As disposições constantes do presente regulmento, entram em vigor 15 dias após a

nos termos legais, revogando todas as disposições que existam no anterior Regulamento

de Afixação ou Inscrição de Mensagens Publicitárias. 
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As disposições constantes do presente regulmento, entram em vigor 15 dias após a sua publicitação 

nos termos legais, revogando todas as disposições que existam no anterior Regulamento Municipal 
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Condições de instalação e manutenção de suportes

1. Os suportes publicitários devem ter formas planas, sem arestas vivas, elementos pontiagudos ou 

cortantes, materiais resistentes ao impacto, não comburentes, combustíveis ou corrosivos e, 

quando for o caso, um sistema de iluminação estanque e inacessível ao público.

2. A instalação de suportes publicitários deve ainda obedecer às seguintes condições:

a) Ser efetuada na área contígua à fachada do estabelecimento e não exceder a largura da mesma;

b) Ser em materiais antirreflexo e sem brilho e, quando for o caso, ter emissão de luz inferior a 200 

candelas por metro quadrado;

c) Possuir, um sistema de iluminação económico, nomeadamente painéis fotovoltaicos com 

aproveitamento de energia solar, de modo a promover a utiliza

minimização dos impactos ambientais associados;

d) Manter relativamente ao plano das fachadas um balanço máximo de 5% da largura da rua, não 

podendo ultrapassar 50% da largura do passeio existente;

e) Manter a altura mínima de 2,50 metr

elemento suspenso; 

f) Manter a distância entre o seu bordo exterior e o limite do lancil do passeio não inferior a 0,90 

metros. 

g) Não causar danos irreparáveis nos materiais de revestimento exterior dos edifício

3. A instalação de suportes publicitários na proximidade da rede de estradas regionais e nacionais 

deverá obedecer ainda aos seguintes critérios adicionais:

a) Não ocupar a zona da estrada que constitui domínio público rodoviário do Estado; 

b) Não interferir com as normais condições de visibilidade da estrada e/ou com os equipamentos de 

sinalização e segurança; 

c) Não constituir obstáculos rígidos em locais que se encontrem na direção expectável de despiste 

de veículos; 

d) Não possuir qualquer fonte de iluminação dire

encandeamento, não podendo ultrapassar as 4 candelas por metro quadrado;

  

Anexo I 
Condições de instalação e manutenção de suportes publicitários

Artigo 1.º 
Condições gerais 

Os suportes publicitários devem ter formas planas, sem arestas vivas, elementos pontiagudos ou 

cortantes, materiais resistentes ao impacto, não comburentes, combustíveis ou corrosivos e, 

ema de iluminação estanque e inacessível ao público.

A instalação de suportes publicitários deve ainda obedecer às seguintes condições:

Ser efetuada na área contígua à fachada do estabelecimento e não exceder a largura da mesma;

antirreflexo e sem brilho e, quando for o caso, ter emissão de luz inferior a 200 

candelas por metro quadrado; 

Possuir, um sistema de iluminação económico, nomeadamente painéis fotovoltaicos com 

aproveitamento de energia solar, de modo a promover a utilização racional de energia e 

minimização dos impactos ambientais associados; 

Manter relativamente ao plano das fachadas um balanço máximo de 5% da largura da rua, não 

podendo ultrapassar 50% da largura do passeio existente; 

Manter a altura mínima de 2,50 metros, medida desde o pavimento à margem inferior do 

Manter a distância entre o seu bordo exterior e o limite do lancil do passeio não inferior a 0,90 

Não causar danos irreparáveis nos materiais de revestimento exterior dos edifício

A instalação de suportes publicitários na proximidade da rede de estradas regionais e nacionais 

deverá obedecer ainda aos seguintes critérios adicionais: 

Não ocupar a zona da estrada que constitui domínio público rodoviário do Estado; 

m as normais condições de visibilidade da estrada e/ou com os equipamentos de 

Não constituir obstáculos rígidos em locais que se encontrem na direção expectável de despiste 

Não possuir qualquer fonte de iluminação direcionada para a estrada capaz de provocar 

encandeamento, não podendo ultrapassar as 4 candelas por metro quadrado;

 

 

Página 14 de 18 

publicitários 

Os suportes publicitários devem ter formas planas, sem arestas vivas, elementos pontiagudos ou 

cortantes, materiais resistentes ao impacto, não comburentes, combustíveis ou corrosivos e, 

ema de iluminação estanque e inacessível ao público. 

A instalação de suportes publicitários deve ainda obedecer às seguintes condições: 

Ser efetuada na área contígua à fachada do estabelecimento e não exceder a largura da mesma; 

antirreflexo e sem brilho e, quando for o caso, ter emissão de luz inferior a 200 

Possuir, um sistema de iluminação económico, nomeadamente painéis fotovoltaicos com 

ção racional de energia e 

Manter relativamente ao plano das fachadas um balanço máximo de 5% da largura da rua, não 

os, medida desde o pavimento à margem inferior do 

Manter a distância entre o seu bordo exterior e o limite do lancil do passeio não inferior a 0,90 

Não causar danos irreparáveis nos materiais de revestimento exterior dos edifícios; 

A instalação de suportes publicitários na proximidade da rede de estradas regionais e nacionais 

Não ocupar a zona da estrada que constitui domínio público rodoviário do Estado;  

m as normais condições de visibilidade da estrada e/ou com os equipamentos de 

Não constituir obstáculos rígidos em locais que se encontrem na direção expectável de despiste 

cionada para a estrada capaz de provocar 

encandeamento, não podendo ultrapassar as 4 candelas por metro quadrado; 
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e) Não obstruir os órgãos de drenagem ou condicionar de qualquer forma o livre escoamento das 

águas pluviais; 

f) Garantir um corredor livre de circu

4. O titular da ocupação do espaço público com suporte publicitário deve cumprir as condições 

gerais e específicas a que a afixação e a inscrição de mensagens publicitárias estão sujeitas, nos 

termos do Título II, bem como conserv

conservação. 

 

Condições de instalação e manutenção de painéis, outdoors e molduras

1. A estrutura de suporte dos painéis, outdoors e molduras deve ser metálica e na cor que melhor se 

integre na envolvente. 

2. Os painéis e outdoors devem respeitar a altura mínima de 2,50 metros, medidos desde o 

pavimento à margem inferior do elemento suportado pelos prumos.

3. No caso de se pretender colocar mais do que uma moldura na mesma empena ou fachada, devem 

as mesmas ser niveladas entre si.

4. Os painéis de grandes dimensões, do tipo «outdoor», com 8 x 3 metros de dimensão, só podem 

ser instalados a título excecional, condicionada à não afetação da paisagem urbana, à salvaguarda 

do equilíbrio estético do local e não

 

Condições de instalação e manutenção de placas e chapas

1. As placas e chapas, quando instaladas na mesma fachada, devem ter a mesma dimensão, cor e 

material. 

2. Só é permitida a instalação de uma plac

nível do rés do chão dos edifícios.

3. As placas e chapas devem ainda respeitar as seguintes condições:

a) Ser metálicas à cor do material, com acabamento escovado ou "mate" em bronze, aço inox, 

cobre, latão ou alumínio ou em policarbonato e acrílico despolido incolor;

b) Ter letras recortadas gravadas ou salientes em metal ou em policarbonato na cor natural ou 

pintadas com tinta "mate" no tom estipulado para o logótipo;

  

Não obstruir os órgãos de drenagem ou condicionar de qualquer forma o livre escoamento das 

Garantir um corredor livre de circulação pedonal de 1,5 metros. 

O titular da ocupação do espaço público com suporte publicitário deve cumprir as condições 

gerais e específicas a que a afixação e a inscrição de mensagens publicitárias estão sujeitas, nos 

termos do Título II, bem como conservar o suporte em boas condições de segurança e 

Artigo 2.º 
Condições de instalação e manutenção de painéis, outdoors e molduras

A estrutura de suporte dos painéis, outdoors e molduras deve ser metálica e na cor que melhor se 

Os painéis e outdoors devem respeitar a altura mínima de 2,50 metros, medidos desde o 

pavimento à margem inferior do elemento suportado pelos prumos. 

No caso de se pretender colocar mais do que uma moldura na mesma empena ou fachada, devem 

esmas ser niveladas entre si. 

Os painéis de grandes dimensões, do tipo «outdoor», com 8 x 3 metros de dimensão, só podem 

ser instalados a título excecional, condicionada à não afetação da paisagem urbana, à salvaguarda 

do equilíbrio estético do local e não interferência com circulação pedonal ou outra. 

Artigo 3.º 
Condições de instalação e manutenção de placas e chapas

As placas e chapas, quando instaladas na mesma fachada, devem ter a mesma dimensão, cor e 

Só é permitida a instalação de uma placa e de uma chapa por cada fração autónoma ou fogo, ao 

nível do rés do chão dos edifícios. 

As placas e chapas devem ainda respeitar as seguintes condições: 

Ser metálicas à cor do material, com acabamento escovado ou "mate" em bronze, aço inox, 

ou alumínio ou em policarbonato e acrílico despolido incolor;

Ter letras recortadas gravadas ou salientes em metal ou em policarbonato na cor natural ou 

pintadas com tinta "mate" no tom estipulado para o logótipo; 
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Não obstruir os órgãos de drenagem ou condicionar de qualquer forma o livre escoamento das 

O titular da ocupação do espaço público com suporte publicitário deve cumprir as condições 

gerais e específicas a que a afixação e a inscrição de mensagens publicitárias estão sujeitas, nos 

ar o suporte em boas condições de segurança e 

Condições de instalação e manutenção de painéis, outdoors e molduras 

A estrutura de suporte dos painéis, outdoors e molduras deve ser metálica e na cor que melhor se 

Os painéis e outdoors devem respeitar a altura mínima de 2,50 metros, medidos desde o 

No caso de se pretender colocar mais do que uma moldura na mesma empena ou fachada, devem 

Os painéis de grandes dimensões, do tipo «outdoor», com 8 x 3 metros de dimensão, só podem 

ser instalados a título excecional, condicionada à não afetação da paisagem urbana, à salvaguarda 

interferência com circulação pedonal ou outra.  

Condições de instalação e manutenção de placas e chapas 

As placas e chapas, quando instaladas na mesma fachada, devem ter a mesma dimensão, cor e 

a e de uma chapa por cada fração autónoma ou fogo, ao 

Ser metálicas à cor do material, com acabamento escovado ou "mate" em bronze, aço inox, 

ou alumínio ou em policarbonato e acrílico despolido incolor; 

Ter letras recortadas gravadas ou salientes em metal ou em policarbonato na cor natural ou 
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c) Não exceder as dimensões de 0,45 metros x 

situações em que exista espaço suficiente, que permita a leitura do revestimento da parede onde 

se pretende a sua fixação de pelo menos 0,15 metros em todo o seu contorno;

d) Não se sobrepor a gradeamentos, a vara

e) Não se projetar mais de 0,05 metros do paramento.

 

Condições de instalação e manutenção de cavaletes

A instalação de cavaletes só é admitida quando não exista montra, expositor ou vitrina.

 

Condições de instalação e manutenção de pendões, bandeiras, bandeirinhas e bandeirolas

1. A instalação de pendões, bandeiras, bandeirinhas e bandeirolas para fins promocionais não pode 

exceder a duração de 15 dias.

2. A instalação em passeios deve ser feita de modo a que os disposit

orientados para o lado interior do passeio.

3. Os pendões e as bandeirinhas devem ter a dimensão máxima de 0,80 metros x 1,20 metros, as 

bandeirolas de 0,60 metros x 1 metro e as bandeiras de 1 metro x 2 metros.

4. Os pendões, as bandeiras, as bandeirinhas e as bandeirolas devem respeitar a altura livre mínima 

de 2,50 metros, medida desde o pavimento à margem inferior do elemento suportado pelo poste.

5. Na zona lapisada a vermelho, os pendões, as bandeiras, as bandeirinhas e as bande

podem ser instalados para divulgação de atividades de caráter não comercial.

 

Condições de instalação e manutenção de letras soltas ou símbolos

1. A instalação de letras soltas ou símbolos obedece às seguintes condições:

a) Ser incorporada nas montras, portas, janelas, palas ou elementos vazados das fachadas, podendo 

ainda ser instaladas em telhados, coberturas ou terraços;

b) Ter relevo com uma espessura mínima de 0,010 metros, aplicadas individualmente e diretamente 

ao paramento; 

c) Não exceder os 0,40 metros de altura.

  

Não exceder as dimensões de 0,45 metros x 0,45 metros ou 0,30 metros x 0,50 metros, nas 

situações em que exista espaço suficiente, que permita a leitura do revestimento da parede onde 

se pretende a sua fixação de pelo menos 0,15 metros em todo o seu contorno;

Não se sobrepor a gradeamentos, a varandas ou zonas vazadas; 

Não se projetar mais de 0,05 metros do paramento. 

Artigo 4.º 
Condições de instalação e manutenção de cavaletes

A instalação de cavaletes só é admitida quando não exista montra, expositor ou vitrina.

Artigo 5.º 
ão e manutenção de pendões, bandeiras, bandeirinhas e bandeirolas

A instalação de pendões, bandeiras, bandeirinhas e bandeirolas para fins promocionais não pode 

exceder a duração de 15 dias. 

A instalação em passeios deve ser feita de modo a que os disposit

orientados para o lado interior do passeio. 

Os pendões e as bandeirinhas devem ter a dimensão máxima de 0,80 metros x 1,20 metros, as 

bandeirolas de 0,60 metros x 1 metro e as bandeiras de 1 metro x 2 metros.

bandeiras, as bandeirinhas e as bandeirolas devem respeitar a altura livre mínima 

de 2,50 metros, medida desde o pavimento à margem inferior do elemento suportado pelo poste.

Na zona lapisada a vermelho, os pendões, as bandeiras, as bandeirinhas e as bande

podem ser instalados para divulgação de atividades de caráter não comercial.

Artigo 6.º 
Condições de instalação e manutenção de letras soltas ou símbolos

A instalação de letras soltas ou símbolos obedece às seguintes condições:

as montras, portas, janelas, palas ou elementos vazados das fachadas, podendo 

ainda ser instaladas em telhados, coberturas ou terraços; 

Ter relevo com uma espessura mínima de 0,010 metros, aplicadas individualmente e diretamente 

s 0,40 metros de altura. 

 

 

Página 16 de 18 

0,45 metros ou 0,30 metros x 0,50 metros, nas 

situações em que exista espaço suficiente, que permita a leitura do revestimento da parede onde 

se pretende a sua fixação de pelo menos 0,15 metros em todo o seu contorno; 

Condições de instalação e manutenção de cavaletes 

A instalação de cavaletes só é admitida quando não exista montra, expositor ou vitrina. 

ão e manutenção de pendões, bandeiras, bandeirinhas e bandeirolas 

A instalação de pendões, bandeiras, bandeirinhas e bandeirolas para fins promocionais não pode 

A instalação em passeios deve ser feita de modo a que os dispositivos salientes estejam 

Os pendões e as bandeirinhas devem ter a dimensão máxima de 0,80 metros x 1,20 metros, as 

bandeirolas de 0,60 metros x 1 metro e as bandeiras de 1 metro x 2 metros. 

bandeiras, as bandeirinhas e as bandeirolas devem respeitar a altura livre mínima 

de 2,50 metros, medida desde o pavimento à margem inferior do elemento suportado pelo poste. 

Na zona lapisada a vermelho, os pendões, as bandeiras, as bandeirinhas e as bandeirolas só 

podem ser instalados para divulgação de atividades de caráter não comercial. 

Condições de instalação e manutenção de letras soltas ou símbolos 

A instalação de letras soltas ou símbolos obedece às seguintes condições: 

as montras, portas, janelas, palas ou elementos vazados das fachadas, podendo 

Ter relevo com uma espessura mínima de 0,010 metros, aplicadas individualmente e diretamente 
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2. As letras soltas ou símbolos devem ser executados em material como bronze, alumínio, aço inox 

ou aço patinável, latão, cobre, vidro, acrílico ou policarbonato na sua cor natural e sem brilho, ou 

no tom estipulado para o logótipo.

 

Condições de instalação e manutenção de anúncios e tabuletas

1. A instalação de anúncios e tabuletas obedece às seguintes condições:

a) Manter a estrutura encoberta e pintada com a cor que lhes dê o menor destaque;

b) Instalar apenas um anúncio ou 

c) Não ser efetuada acima do piso térreo;

d) Adaptar a sua dimensão à escala da fachada;

e) Localizar-se nos vãos das portas e montras dos estabelecimentos, com exceção do anúncio e 

tabuleta de dupla face que podem também 

f) Não ter emissão de luz própria interior;

g) Quando instalados na mesma fachada, os anúncios deverão ter as mesmas dimensões, definindo 

um alinhamento e deixando distâncias regulares entre si.

2. Os anúncios constituídos por caixas re

seguintes condições: 

a) Ter a altura máxima de 0,50 metros;

b) Ser justapostos à montra envidraçada, podendo ocupar até 50% da largura da mesma e não 

exceder a espessura de 0,12 metros;

3. Os anúncios constituídos por

ainda às seguintes condições:

a) Os elementos afixados à base devem ter uma espessura mínima de 0,010 metros;

b) Ser executados em bronze, alumínio, aço inox ou aço patinável, latão, cobre, vidro, acr

policarbonato, na sua cor natural, sem brilho, sendo que apenas a base ou os elementos soltos 

podem adquirir o tom estipulado para o logótipo;

c) A base ter a altura máxima de 0,50 metros, salvo se a montra envidraçada tiver mais do que 3,5 

metros de altura, podendo nestes casos atingir a altura máxima de 0,85 metros, desde que garanta 

uma altura livre de montra igual ou superior a 3,00 metros.

4. Os anúncios e as tabuletas de dupla face obedecem ainda às seguintes condições:

  

As letras soltas ou símbolos devem ser executados em material como bronze, alumínio, aço inox 

ou aço patinável, latão, cobre, vidro, acrílico ou policarbonato na sua cor natural e sem brilho, ou 

no tom estipulado para o logótipo. 

Artigo 7.º 
Condições de instalação e manutenção de anúncios e tabuletas

A instalação de anúncios e tabuletas obedece às seguintes condições: 

Manter a estrutura encoberta e pintada com a cor que lhes dê o menor destaque;

Instalar apenas um anúncio ou tabuleta por cada fração autónoma ou fogo;

Não ser efetuada acima do piso térreo; 

Adaptar a sua dimensão à escala da fachada; 

se nos vãos das portas e montras dos estabelecimentos, com exceção do anúncio e 

tabuleta de dupla face que podem também ser instalados no paramento; 

Não ter emissão de luz própria interior; 

Quando instalados na mesma fachada, os anúncios deverão ter as mesmas dimensões, definindo 

um alinhamento e deixando distâncias regulares entre si. 

Os anúncios constituídos por caixas recobertas com chapas acrílicas obedecem ainda às 

Ter a altura máxima de 0,50 metros; 

Ser justapostos à montra envidraçada, podendo ocupar até 50% da largura da mesma e não 

exceder a espessura de 0,12 metros; 

Os anúncios constituídos por uma base opaca e por elementos soltos ou recortados obedecem 

ainda às seguintes condições: 

Os elementos afixados à base devem ter uma espessura mínima de 0,010 metros;

Ser executados em bronze, alumínio, aço inox ou aço patinável, latão, cobre, vidro, acr

policarbonato, na sua cor natural, sem brilho, sendo que apenas a base ou os elementos soltos 

podem adquirir o tom estipulado para o logótipo; 

A base ter a altura máxima de 0,50 metros, salvo se a montra envidraçada tiver mais do que 3,5 

altura, podendo nestes casos atingir a altura máxima de 0,85 metros, desde que garanta 

uma altura livre de montra igual ou superior a 3,00 metros. 

Os anúncios e as tabuletas de dupla face obedecem ainda às seguintes condições:
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As letras soltas ou símbolos devem ser executados em material como bronze, alumínio, aço inox 

ou aço patinável, latão, cobre, vidro, acrílico ou policarbonato na sua cor natural e sem brilho, ou 

Condições de instalação e manutenção de anúncios e tabuletas 

Manter a estrutura encoberta e pintada com a cor que lhes dê o menor destaque; 

tabuleta por cada fração autónoma ou fogo; 

se nos vãos das portas e montras dos estabelecimentos, com exceção do anúncio e 

 

Quando instalados na mesma fachada, os anúncios deverão ter as mesmas dimensões, definindo 

cobertas com chapas acrílicas obedecem ainda às 

Ser justapostos à montra envidraçada, podendo ocupar até 50% da largura da mesma e não 

uma base opaca e por elementos soltos ou recortados obedecem 

Os elementos afixados à base devem ter uma espessura mínima de 0,010 metros; 

Ser executados em bronze, alumínio, aço inox ou aço patinável, latão, cobre, vidro, acrílico ou 

policarbonato, na sua cor natural, sem brilho, sendo que apenas a base ou os elementos soltos 

A base ter a altura máxima de 0,50 metros, salvo se a montra envidraçada tiver mais do que 3,5 

altura, podendo nestes casos atingir a altura máxima de 0,85 metros, desde que garanta 

Os anúncios e as tabuletas de dupla face obedecem ainda às seguintes condições: 
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a) Ter um afastamento máximo da

b) Quando constituídos por caixas recobertas com chapas acrílicas, até uma espessura de 0,10 

metros, não podem ultrapassar a dimensão máxima de 0,50 metros x 0,50 metros;

c) Quando constituídos por chapas até uma espessura de 0,02 metros

máxima de 0,50 metros x 0,50 metros ou de 0,40 metros x 0,60 metros;

d) Quando constituídos por lona com suporte metálico, não podem ultrapassar a dimensão máxima 

de 0,45 metros x 2 metros; 

e) Quando constituídos por uma base opaca e por e

podem ultrapassar a dimensão máxima de 0,60metros x 0,60 metros ou de 0,45 metros x 0,80 

metros; 

f) Deixar uma distância igual ou superior a 3,00 metros entre si.

5. Na zona lapisada a vermelho está interdita instalaç

recobertas com chapas acrílicas.

 

Condições de instalação e manutenção de cartazes

1. Na colagem ou afixação de cartazes só podem ser utilizados materiais biodegradáveis.

2. Os cartazes só podem ser afixados em 

 

Condições de instalação e manutenção de lonas, telas, faixas ou fitas

A instalação de lonas, telas, faixas ou fitas obedece às seguintes condições:

a) Não podem ocultar ou serem afixadas em elementos vaz

b) Devem ser verticais e não ultrapassar a largura máxima de 0,90 metros;

c) Devem ser utilizadas para divulgação de atividades ou eventos de interesse público, de entidades 

públicas localizadas no edifício em causa ou para fins pr

exceder a duração de 15 dias.

 

Aprovado em reunião de Câmara Municipal de 10/02/2014.

Aprovado em reunião de Assembleia Municipal de 28/02/2014.

 

  

Ter um afastamento máximo da fachada de 0,07 metros; 

Quando constituídos por caixas recobertas com chapas acrílicas, até uma espessura de 0,10 

metros, não podem ultrapassar a dimensão máxima de 0,50 metros x 0,50 metros;

Quando constituídos por chapas até uma espessura de 0,02 metros, devem ter a dimensão 

máxima de 0,50 metros x 0,50 metros ou de 0,40 metros x 0,60 metros; 

Quando constituídos por lona com suporte metálico, não podem ultrapassar a dimensão máxima 

 

Quando constituídos por uma base opaca e por elementos soltos com relevo ou recortados não 

podem ultrapassar a dimensão máxima de 0,60metros x 0,60 metros ou de 0,45 metros x 0,80 

Deixar uma distância igual ou superior a 3,00 metros entre si. 

Na zona lapisada a vermelho está interdita instalação de anúncios constituídos por caixas 

recobertas com chapas acrílicas. 

Artigo 8.º 
Condições de instalação e manutenção de cartazes

Na colagem ou afixação de cartazes só podem ser utilizados materiais biodegradáveis.

Os cartazes só podem ser afixados em suportes publicitários, vedações e tapumes.

Artigo 9.º 
Condições de instalação e manutenção de lonas, telas, faixas ou fitas

A instalação de lonas, telas, faixas ou fitas obedece às seguintes condições:

Não podem ocultar ou serem afixadas em elementos vazados ou salientes em fachadas;

Devem ser verticais e não ultrapassar a largura máxima de 0,90 metros; 

Devem ser utilizadas para divulgação de atividades ou eventos de interesse público, de entidades 

públicas localizadas no edifício em causa ou para fins promocionais não podendo neste caso 

exceder a duração de 15 dias. 

Aprovado em reunião de Câmara Municipal de 10/02/2014. 

Aprovado em reunião de Assembleia Municipal de 28/02/2014. 
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Quando constituídos por caixas recobertas com chapas acrílicas, até uma espessura de 0,10 

metros, não podem ultrapassar a dimensão máxima de 0,50 metros x 0,50 metros; 

, devem ter a dimensão 

 

Quando constituídos por lona com suporte metálico, não podem ultrapassar a dimensão máxima 

lementos soltos com relevo ou recortados não 

podem ultrapassar a dimensão máxima de 0,60metros x 0,60 metros ou de 0,45 metros x 0,80 

ão de anúncios constituídos por caixas 

Condições de instalação e manutenção de cartazes 

Na colagem ou afixação de cartazes só podem ser utilizados materiais biodegradáveis. 

suportes publicitários, vedações e tapumes. 

Condições de instalação e manutenção de lonas, telas, faixas ou fitas 

A instalação de lonas, telas, faixas ou fitas obedece às seguintes condições: 

ados ou salientes em fachadas; 

 

Devem ser utilizadas para divulgação de atividades ou eventos de interesse público, de entidades 

omocionais não podendo neste caso 


