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4 — Em casos excecionais e devidamente fundamentados, poderá 
ser permitida a colocação de mais do que um expositor, até ao limite 
de três.

5 — O expositor apenas pode ser instalado em passeios com largura 
igual ou superior a 2 m e ser contíguo ao respetivo estabelecimento.

6 — Deverá reservar um corredor de circulação de peões não inferior a 
1,50 m entre o limite exterior do passeio e o prédio e não pode prejudicar 
o acesso aos edifícios contíguos.

7 — O expositor não pode exceder 1,5 m de altura do solo e reser-
var altura mínima de 0,20 m contados a partir do plano inferior do 
expositor do solo ou 0,40 m quando se trate de expositor de produtos 
alimentares.

Artigo 20.º
Letras soltas ou símbolos

1 — A aplicação de letras soltas ou símbolos deve respeitar as 
seguintes condições:

a) Não exceder 0,50 m de altura e 0,15 m de saliência;
b) Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na 

composição arquitetónica das fachadas, sendo aplicados diretamente 
sobre o paramento das paredes;

c) Ter em atenção a forma e a escala, de modo a respeitar a integridade 
estética dos próprios edifícios.

Artigo 21.º
Painéis

1 — Os painéis não podem ser afixados ou instalados em edifícios, 
nem colocados em frente dos respetivos vãos, à exceção de empenas 
laterais cegas.

2 — As dimensões dos painéis não devem pôr em causa o ambiente 
e a estética dos locais pretendidos.

3 — As cores base dos painéis devem ser normalizadas em termos que 
permitam um certo grau de uniformização do ambiente urbano.

4 — Quando afixados ou instalados em tapumes, vedações ou ele-
mentos congéneres, os painéis devem ser sempre nivelados.

5 — Os painéis devem ser colocados de modo a que sua parte anterior 
não fique visível.

6 — A estrutura de suporte dos painéis deve ser metálica e na cor 
mais adequada ao ambiente e estética do local.

7 — O levantamento do alvará e a celebração do contrato de concessão 
ficam condicionados à entrega de cópia do contrato de seguro de res-
ponsabilidade civil que cubra o ressarcimento dos danos eventualmente 
resultantes da instalação e manutenção do painel publicitário.

Artigo 22.º
Monoposte

A colocação de monopostes será apreciada, com as necessárias adap-
tações, nos termos conjugados no Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação e dos condicionamentos previstos no presente Regulamento 
em relação aos painéis.

Artigo 23.º
Corrimãos ou baias publicitárias

1 — Desde que sejam rigorosamente salvaguardas a segurança, a 
acessibilidade e a visibilidade, quer dos peões, quer dos condutores de 
veículos, pode ser autorizada a colocação nos passeios destes suportes 
publicitários.

2 — A fim de evitar a saturação publicitária, os referidos corrimãos 
não deverão ser colocados em troços superiores a 5 m contínuos salva-
guardando distância inferior, desde que tal colida com a segurança dos 
peões, e deverão distar entre si, pelo menos, 10 m.

Artigo 24.º
Unidades móveis publicitárias e outros veículos automóveis

1 — Sem prejuízo das exceções previstas no presente regulamento, 
a afixação, inscrição ou difusão de mensagens publicitárias em unida-
des móveis publicitárias, ou outros veículos automóveis, está sujeito a 
licenciamento municipal quando:

a) O circuito principal dos veículos de transporte públicos ou comer-
ciais seja na área do município;

b) O seu proprietário tenha residência, sede, delegação ou qualquer 
outra forma de representação permanente no município, aferida em 
função da cópia de liquidação do imposto único de circulação (IUC).

Artigo 25.º
Afixação ou inscrição de mensagens publicitárias 

de natureza comercial em mobiliário urbano
1 — É permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias 

de natureza comercial em mobiliário urbano, nos termos do número 
seguinte.

2 — A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza 
comercial numa esplanada deve limitar -se ao nome comercial do esta-
belecimento, a mensagem comercial relacionada com bens ou serviços 
comercializados no estabelecimento ou ao logótipo da marca comercial, 
desde que afixados ou inscritos nas costas das cadeiras e nas abas pen-
dentes dos guarda -sóis, com as dimensões máximas de 0,20 m × 0,10 m 
por cada nome ou logótipo.

Artigo 26.º
Difusão de mensagens publicitárias sonoras

1 — É permitida a difusão de mensagens publicitárias sonoras de 
natureza comercial que possam ser ouvidas dentro dos respetivos esta-
belecimentos ou na via pública, cujo objetivo imediato seja atrair ou 
reter a atenção do público;

2 — A difusão sonora de mensagens publicitárias de natureza comer-
cial apenas pode ocorrer:

a) No período compreendido entre as 9 e as 20 horas;
b) A uma distância mínima de 300 m de edifícios escolares, durante 

o seu horário de funcionamento, de hospitais, cemitérios e locais de 
culto.

3 — Em tudo o que não estiver previsto neste regulamento a publici-
dade sonora deve respeitar os limites impostos pela legislação aplicável 
à atividade ruidosa.
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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 5527/2012

Regulamento da Componente de Apoio à Família
No uso das competências que se encontram previstas na alínea a) 

do n.º 6 do artigo 64.º, e, alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, torna -se público, que o Regulamento 
da Componente de Apoio à Família, publicado em Projeto na 2.ª série, 
do Diário da República, n.º 216, de 10 de novembro de 2011, após o 
decurso do prazo para apreciação pública nos termos do artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, não se tendo registado quais-
quer sugestões ou reclamações, foi aprovado por unanimidade, de forma 
definitiva, em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 16 
de fevereiro de 2012, e em sessão ordinária da Assembleia Municipal 
realizada em 24 de fevereiro de 2012.

13 de março de 2012. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro.
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 Aviso n.º 5528/2012

Discussão Pública de Loteamento (Componente Industrial)
Sónia Isabel Nobre Correia, Vereadora da Câmara Municipal do 

Concelho de Odemira:
Torna público, para efeitos do estabelecido no n.º 5 do artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro conjugado com o n.º 2 do 
artigo 27.º do mesmo diploma e nos termos do n.º 3 do artigo 77.º do De-
creto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro com nova redação, o seguinte:

Em execução da deliberação proferida em 2 de fevereiro de 2012, 
encontra-se aberto pelo prazo de 15 dias (quinze) úteis, contados a partir 
do oitavo dia após a publicação no Diário da República o período de 
discussão pública referente à alteração ao regulamento do loteamento 
municipal da Boavista dos Pinheiros, freguesia da Boavista dos Pinhei-
ros, concelho de Odemira.

O referido processo de alteração ao loteamento municipal encontra-se 
patente ao público no Balcão Único, da câmara Municipal de Odemira, 
Praça da República, 7630-139 em Odemira, de segunda a sexta das 
9.00h, às 16.00h.

Durante o período de discussão pública todos os interessados pode-
rão apresentar reclamações, observações ou sugestões formuladas por 




