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PR
REÂMBULO
Com o presentee projeto de Códiggo
R
Regulament
tar do Município
M
d Amado
da
ora
p
pretende‐se
e
sistem
matizar
todos
os
regulamento
os externo
os gerais em
e vigor no
n
M
Município
e ainda outras matérias cu
uja
regulamentaação se tornou neccessária peela
p
profusão
leggislativa em
m áreas quee já eram ou
o
p
passaram
a ser da
d
compeetência dos
m
municípios.
Ficaram
os
m de fora os regulament
r
e
específicos,
como é o caso dos relativos aos
d
diversos
equ
uipamentoss municipaiss.
Ficaram
m também de
d fora, pela sua próprria
n
natureza,
oss regulamen
ntos interno
os.
Também
m não se incluiu, dada a su
ua
n
natureza
muito particu
ular, o Reggulamento do
d
P
Plano
Direto
or Municipaal da Amado
ora.
Este projeto
p
reepresenta, assim, um
u
a
e
enorme
passso no sen
ntido de modernizar
m
a
atividade
administrativva municip
pal, quer na
n
ó
ótica
do mu
unícipe, queer na ótica dos Serviços
m
municipais
que diariam
mente são chamados a
a
aplicar
os mais diversoss normativo
os.
Por essta via, evita‐se a dispersãão
n
normativa,
v
con
ntraditória e
muitas vezes
s
suscetível
dee confusão..
Criaram
m‐se normaas que visaam agilizar a
p
prática
administrativaa e que, pela su
ua
s
simplicidade
e e necesssidade de permanen
nte
a
atualização,
passaram a figurar no
n elenco das
c
competênci
as do Prresidente da Câmaara
M
Municipal,
sempre com
c
possibilidade de
d
d
delegação
n Veread
nos
dores respo
onsáveis por
c
cada
um doss pelouros.
Aproveiitou‐se a tarefa paara atualizzar
m
muita
da matéria
m
regulamentar que, algum
ma
d
dela,
já posssuía algum
mas dezenaas de anos e
q
que,
por issso, se mo
ostrava dessadequada à
realidade e aos
a diplomaas habilitan
ntes.

Optou‐‐se por ssistematizar o Código
Regulamentar em Títtulos que representaam,
cada um deles, ass diferente
es áreas de
intervenção
o municip
pal que carecem de
regulamenttação externa.
Apesarr de o Códiigo Regulam
mentar conter
um Título
o que co
ontém as disposiçõ
ões
preliminarees e geraiis, onde se
s pretend
deu
inserir todo
os os aspeetos comun
ns aos dem
mais
Títulos,
T
nãão se deixxou de in
nserir norm
mas
especiais quanto a alguns aspetos dos
d
diferentes Títulos,
T
sejaa por a reallidade assim
mo
impor, sejaa porque a disciplinaa contida nos
n
diplomas leegais enquadradores o exigem.
Nos termos do arrtigo 117º do Código do
Procedimen
nto Adminisstrativo foraam ouvidass as
seguintes entidades:
e
E, nos termos do
o artigo 118
8º do mesm
mo
Código, foi feita a disccussão pública do projeeto
e ponderados os co
ontributos recebidos ao
abrigo destta figura.
TTITULO I
Das disposiçõess preliminares e geraiss
CA
APÍTULO I
Dispo
osições geraais
A
Artigo 1.º
Lei habilitante
O preesente Código foi elaborado e
aprovado ao
a abrigo do que gene
ericamente se
acha dispossto no artiggo 241.º daa Constituiçção
da República Portugu
uesa, nos artigos
a
117ºº e
118º
do
o
Código
o
do
Procedimen
nto
Administrat
A
tivo, na alín
nea g) do n.º
n 1 do artigo
25.º em conjugação co
om a alíneaa k) do nº 1 do
artigo 33º, ambos, da Lei n.º 75/2
2013, de 12 de
setembro e ainda no
o que espe
ecialmente se
acha dispossto nos segu
uintes diplo
omas:
a) Na Lei nº 73/2013, de 3 de setembro
o;
3
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b) Na Lei nº 53‐E/2006,
5
de 29 de
d
d
dezembro;
c) Na Decreto‐Lei nº 555/9
99, de 12 de
d
d
dezembro;
d) No Decreto‐Lei
D
n.º 310/20
002 de 18 de
d
d
dezembro;
e) No Decreto‐Lei nº 48/20
011, de 1 de
d
a
abril;
f) Na Lei
L nº 97/88
8, de 17 de agosto;
a
g) Lei n.º
n 27/2013
3, de 12 de abril;
a
h) Decrreto‐Lei n.ºº 268/2009
9, de 29 de
d
s
setembro;
51/98, de 11
1 de agosto
o;
i) Decretto‐Lei n.º 25
j) Decretto ‐Lei n.º 114/94,
1
de 3 de maio;
k) Decrreto ‐Lei n.º 267/200
02, de 26 de
d
n
novembro;
l) Decretto‐Lei nº 411/98, de 30 de
d
d
dezembro;
m) Decrreto ‐Lei n.º
n 178/200
06, de 5 de
d
s
setembro;
n) Decrreto‐Lei nºº 433/82, de 27 de
d
o
outubro.
Artigo 2.º
Objeto
o tem por objeto
o
regullar
O preseente Código
a
as
relações jurídicco‐administtrativas de
d
n
natureza
nãão contratu
ual que se estabeleçaam
e
entre
o Município da Amadora
A
e terceiros no
n
â
âmbito
daas atribuiçções e competênci
c
as
d
daquele.
Artigo 3.º
Âmb
bito
O preseente Titulo consagra as disposições
preliminaress e gerais aplicáveis a todas as
p
p
pretensões
não contratuais que sejaam
d
dirigidas
ao Município da Amadorra, ainda qu
ue
a competêência paraa a sua apreciaçãão,

licenciamen
nto ou auto
orização essteja delegaada
nas freguessias.
A
Artigo 4.º
A
Apresentaç
ção das prettensões
1.Todas as preten
nsões para licenciamen
nto
ou autorrização sãão aprese
entadas em
e
formulário
f
próprio e d
dirigidas ao Presidente da
Câmara Mu
unicipal da A
Amadora e,, sem preju
uízo
de norma especial prevista na
n lei ou no
presente Có
ódigo, deveem ser acom
mpanhadas:
a) Dee fotocópia do do
ocumento de
identificaçãão civil e fisccal;
b) De fotocópia da certidãão de Registo
Comercial ou
o do código de acessso à certid
dão
permanente, caso o requerente seja uma
pessoa coleetiva;
c)
D
Dos
doccumentos
instrutórrios
especialmeente previsttos nas de
emais norm
mas
do presen
nte Código
o e dos previstos em
e
legislação especial
e
apliicável a cad
da caso;
d) Dee todos os elemen
ntos que o
requerentee considere úteis para a apreciaçção
da sua prettensão.
2.Semp
pre que po
ossível o requerimento
o e
documento
os que o instruam devem ser
apresentad
dos em form
mato digital..
3.Os
requerim
mentos
apresentad
dos
eletronicam
mente devvem ser do formaato
definido, paara cada caaso, no sítio
o do Município
da Amadora.
4.Dos documenttos que instruem os
requerimen
ntos podeem ser ju
untas cóp
pias
simples, seem prejuízzo de o Município da
Amadora,
A
a qualquer momento, exigir que
q
sejam exib
bidos os o
originais ou
u que sejaam
juntas
j
as reespetivas có
ópias certificcadas.
5.Os reequerimenttos podem ser remetid
dos
pelo correio
o, com aviso
o de receçãão.
6.A con
ncessão de licença parra a ocupaçção
do espaço
o público, semipúblicco e privaado
4
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municipal ou
m
o para a afixação, inscrição ou
o
d
divulgação
de mensagens publiicitárias, nãão
d
dispensa
a obtenção das
d demaiss licenças ou
o
a
autorizações
s exigíveis, quer mun
nicipais, quer
d competência de outtras entidad
da
des.
Artigo 5.º
Recibo da entrega de requerim
mentos
1.Os in
nteressadoss podem exigir
e
recib
bo
c
comprovativ
vo da entrega dos reequerimentos
a
apresentado
os presenciaalmente.
2.O reciibo pode seer passado em
e duplicad
do
o em fottocópia do
ou
o requerimento que o
requerente apresente para
p
esse fim.
3.Caso o requeerimento tenha sid
do
e
entregue
po
or correio, o requerentte pode fazzer
a
acompanha
r aquele dee duplicado e sobrescrito
d
devidament
te selado paara que o reecibo lhe seeja
remetido.
Artigo 6.º
Suprimento
o de deficiêências do reequerimento
o
1.O Município daa Amadoraa notifica o
requerente da prretensão quando o
requerimentto não cumpre
c
os requisitos
e
exigidos
ou
u não se encontre devidamen
nte
in
nstruído, co
oncedendo‐‐lhe o prazo
o de 10 diaas,
c
contado
da data da no
otificação para
p
suprir as
d
deficiências
que não possam ser supridas
o
oficiosamen
nte.
2.Nas situações previstas no número
a
anterior,
oss prazos leggais ou reggulamentarres
p
para
apreciação das pretensões
p
contam‐se a
p
partir
da daata em que as deficiências sejaam
s
supridas
pello requeren
nte.
3.Em caaso de diveergência en
ntre as peçças
e
escritas
e as peeças deseenhadas do
d
requerimentto, o pedido é apreciaado com base
n conteúdo
no
o das peças escritas.

4.O Mu
unicípio da Amadora pode soliciitar
ao requerente, a indicação de outros
elementos, sempre qu
ue se verifiq
quem dúvid
das
suscetíveis de compro
ometer a apreciação
a
do
pedido.
5.O peedido é in
ndeferido se não foreem
indicados
ou
juntos
os
elementos
complemen
ntares, no
o prazo de 10 dias
d
contados da
d data da notificação
o prevista no
número antterior.
Artiggo 7.º
Rejeição liminar de requerimento
1. Sem
m prejuízo de outros fundamentos
especialmeente previsttos no pre
esente Código
constituem
m fundamento de rejeiçção liminar do
requerimen
nto:
a) A apresentaçã
a
ão, fora de tempo, do
requerimen
nto;
b) O incumprim
mento do disposto no
número 1 do
d artigo an
nterior;
c) Outrros fundamentos previstos na lei ou
no presentee Código.
2. São ainda limin
narmente indeferidos os
requerimen
ntos não identificado
os e aqueeles
cujo pedido
o seja ininteeligível.
Artiggo 8.º
R
Remessa
dee documentos
1. A requerimeento dos próprios, as
certidões, atestado
os ou outros
o
atos
meramentee declarattivos, bem
m como as
reproduçõees de documentoss arquivad
dos
podem ser remetidos aos interesssados por via
postal sim
mples, sob registo, co
om aviso de
receção ou por via elettrónica.
2. Os interessados podem optar no
momento da realizaação do pedido, pela
entrega de envelope d
devidamentte endereçaado
e selado paara posterio
or envio doss documento
os.
5
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Artigo 9.º
Emissão de segundass vias de doccumentos
Qualqueer interesssado pode requerer a
e
emissão
de segundas vias de documentos da
d
a
autoria
do Município
M
d Amadoraa, mediantee o
da
p
pagamento
da respetivva taxa.
Artigo
o 10.º
Urgências
1. A produção
de atos meramen
p
nte
d
declarativos
s ou a emisssão de documentos de
d
tais como
in
nteresse particular,
p
o, atestado
os,
c
certidões,
fo
otocópias autenticada
a
s e segundas
v
vias,
cuja em
missão sejaa requerida com carátter
d urgênciaa, determina a cobrança em dobro
de
d
das
taxas ou tarifass fixadas na
n respetiva
T
Tabela,
devvendo nestes casos o pedido ser
s
s
satisfeito
no
o prazo de dois dias úteis, apóss a
e
entrada
do requerimen
r
nto.
2. Sem
mpre que possível, os documentos
p
podem
ser entreguess na hora, mediante o
p
pagamento
do triplo da
d taxa qu
ue for devid
da
p prática do ato.
pela
Artigo
o 11.º
Reggime geral de
d notificaçõ
ões
1.Salvo disposição legal em contrário
c
e se
o interessad
do o declaarar expresssamente, as
n
notificações
s que lhe devam
d
ser dirigidas sãão
e
efetuadas
para o endereço de correeio
e
eletrónico
indicado no requeerimento ou
o
a
através
dee outro meio de transmissãão
e
eletrónica
de dados.
2.Sempre que não
o possa proccessar‐se por
v eletrónicca, a notificcação é efettuada por via
via
v
p
postal
registtada.

Artiggo 12.º
Co
onteúdo daas notificaçõ
ões
1.A notificação do
o ato de de
eferimento do
pedido de licenciameento ou de
e autorizaçção
deve conter:
p
para levantamento do alvará e
a) O prazo
para pagam
mento volun
ntário da taxxa respetivaa;
b) A forma
f
e o montante da caução
o a
prestar a favor do Município daa Amadora, se
exigível;
c) A exigência
e
dee contrataçção de segu
uro
de responssabilidade civil para ressarcimen
nto
de danos caausados a tterceiros ou
u ao Município
da Amado
ora bem ccomo o se
eu montan
nte
mínimo;
d) As demais co
ondições re
esultantes do
deferimentto;
e) A menção
m
da cominação
o prevista no
número trêês do presen
nte artigo.
2.A no
otificação do ato de indeferimen
i
nto
do pedido de licenciam
mento ou de
d autorizaçção
deve conter:
dministrativo;
a) O teexto integraal do ato ad
b) A identificaçção do procedimen
nto
administrattivo, incluin
ndo a indicaação do autor
do ato e a data
d
deste;
c) O órgão
ó
comp
petente paara apreciar a
impugnação
o do ato e o prazo para este efeiito,
no caso de o ato não ser suscetívvel de recurso
o.
contencioso
3.Quan
ndo a notificação respeitar à
liquidação oficiosa do
o cálculo de
e taxa, deveem
dela constar os fund
damentos da liquidaçção
adicional, o montantee, o prazo de
d pagamen
nto
e ainda a ad
dvertência de que o nãão pagamen
nto
no prazo fixxado implica a cobrançça coerciva.
Arrtigo 13.º
Naturezza das licenças ou auto
orizações
1.Sem prejuízo de preceito legal ou
regulamenttar que disponha em sentido
6
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diferente, as licen
d
nças e autorizações
c
concedidas
ao abrigo do
d presentee Código beem
c
como
as abrangidaas pelo regime do
d
L
Licenciamen
nto Zero têm
m natureza precária.
2.Excetu
uam‐se do
o disposto no número
a
anterior
as licenças co
oncedidas no
n âmbito de
d
u contrato
um
o de concessão.
Arttigo 14.º
P
Prazo
de vigência das licenças
Salvo expressa previsão legal ou
o
regulamentaar em contrário, os liccenciamentos
s
sujeitos
a prazo
p
de viggência não
o se renovaam
a
automaticam
mente, caducando, se anuais, a 31
3
d dezembro do ano em que foi
de
f emitido o
respetivo allvará ou no
o termo do
o prazo paara
q foram concedidas.
que
c
Artigo
o 15.º
Conteúdo do alvará
ulamentar em
e
Salvo diisposição leegal ou regu
c
contrário,
a licença ou
u autorizaçãão é titulad
da
p
por
alvará que devee conter os
o seguintes
e
elementos:
ntificação co
ompleta do titular;
a) Iden
b) Dataa da emissãão e número de ordeem
a
atribuído;
c) Prazzo de vigênccia;
d) Objeeto
do
licenciam
mento
o
ou
e suas caraacterísticas;
a
autorização
e) Assinatura do emitente;
e
se
f) Locaalização a que respeita,
r
a
aplicável;
g) A fo
orma e o montante
m
d caução, se
da
e
exigível;
h) O
montantee
do
seguro
d
de
responsabiliidade civil, se
s exigível;
i) Outross
elementos,
co
ondições
e
o
obrigações
e
específicas.

Artiggo 16.º
Licenciam
mentos ou au
utorizaçõess cumulativaas
1.Nas situações
s
em
m que a lei ou o presen
nte
Código obrriguem à cu
umulação de
d licenças ou
autorizaçõees municipaais, o inde
eferimento de
um dos pedidos
p
co
onstitui fun
ndamento de
indeferimento dos dem
mais.
2.Quan
ndo a liccença ou autorizaçção
cumulativa não com
mpetir ao Município da
Amadora,
A
o seu iindeferimen
nto constiitui
fundament
f
o para o ind
deferimento
o municipal.
Artiggo 17.º
Transmissãão da titularidade do liicenciamento
1.Sem prejuízo d
de disposição legal ou
regulamenttar expresssa em contrário,
c
as
licenças ou
u autorizaçõ
ões concediidas ao abrigo
do presen
nte Código
o são inttransmissíveeis,
ficando
f
ved
dada ao seu
u titular a ce
edência da sua
s
utilização, a qualquer ttítulo, exceto em caso de
trespasse
t
d estabeleecimento ou
do
o ainda see o
Município da Amad
dora expre
essamente o
autorizar.
2.O cessionário da licença ou
o autorizaçção
deve requeerer ao Município daa Amadora,, o
averbamen
nto da transmissão no
o prazo de 15
dias contados da daata da tran
nsmissão, sob
s
pena
de
contrraordenação
o
e
de
responsabilidade solidária relattivamente ao
pagamento
o das taxas d
devidas pelaa licença.
3.O peedido de averbamen
nto deve ser
acompanhaado de provva documen
ntal dos factos
que o justifficam.
4.Pelo averbameento da trransmissão é
devida a taxxa prevista na Tabela de
d Taxas.
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Artigo
o 18.º
Deverres dos titulares dos alvarás

Artiggo 20.º
Revo
ogação

Sem prejuízo
p
dos deverees especiaais
p
previstos
n lei e no preseente Códiggo,
na
c
constituem
omuns dos titulares dos
deveres co
a
alvarás:
a) A comunicaçção ao Município
M
d
da
A
Amadora
d todos os dadoss relevantees,
de
d
designadam
mente a alteeração de residência
r
o
ou
d sede, e,
da
e no casso de uma sociedad
de
c
comercial,
a cessão de quotas ou alteração do
d
p
pacto
sociaal da quall resulte alteração
a
d
da
e
estrutura
so
ocietária;
b) A reeposição daa situação existente no
n
lo
ocal, quan
ndo o exercício da
d atividad
de
liicenciada provoque deterioraçção da via
v
p
pública
ou de
d espaços que integreem o domín
nio
p
publico
ou privado municipal, podendo o
M
Município
da Amado
ora proceder a esssa
reposição a expensas do
d titular, se
s este não
oa
realizar dentro do prazzo que paraa o efeito lh
he
for fixado.

1.As liccenças e as autorizaçõ
ões podem ser
revogadas, a todo o tempo, sempre que
q
de interessse público o
excecionaiss razões d
exijam.
2. As licenças e as autorizações podeem
ainda serr revogadaas, sem prejuízo da
responsabilidade contraordenacio
onal, quand
do:
a) O titular
t
incumpra com as condiçõ
ões
constantes do Alvará;
b) O titular não ccumpra as normas leggais
mentares a que está
e
sujeiito,
e regulam
nomeadam
mente as ob
brigações emergentes do
licenciamen
nto às quaiss se tenha vinculado;
v
c) O titular
t
não cumpra, no
n prazo que
q
para o efeito lhe for ffixado, as determinaçõ
d
ões
que lhe seejam impostas pelo Município da
Amadora;
A
d) O titular prroceda à substituiçãão,
alteração ou modifficação daa mensageem
ual haja sido concedida
publicitária para a qu
licença ou que constee da mera comunicaçção
prévia;
e) O titular prroceda à substituiçãão,
o modificaação do ob
bjeto sobree o
alteração ou
qual haja sido conceedida a liccença ou que
q
m
comu
unicação prévia, salvo no
conste da mera
caso em que tenha p
procedido à substituiçção
por novo
o objeto,, com as mesm
mas
características, desiignadamentte materrial,
forma,
f
texto, imagem, dimensões e
volumetria,
v
, em resultado da de
egradação do
anterior suporte;
f) Sejaam violado
os direitos ou posta em
e
causa a seggurança de p
pessoas e bens;
b
g) O titular
t
não proceder ao
a pagamen
nto
atempado das
d taxas qu
ue sejam de
evidas.
3.A revvogação das licenças e autorizaçõ
ões
obriga o respetivo
r
ttitular a, consoante
c
os
casos, cesssar de imediato a atividaade

Artigo
o 19.º
Suspeensão
1.Com exceção
e
das concedidaas no âmbito
de um contrato de con
d
ncessão, as licenças e as
a
autorizações
s podem ser suspenssas, a todo o
tempo, sem
mpre que excecionais razões de
d
in
nteresse pú
úblico o exijam.
2.A su
uspensão de uma licença ou
o
a
autorização,
, por motivvo não impu
utável ao seeu
titular, dá lugar à devvolução, em
m singelo, do
d
v
valor
das taxas corresspondentess ao períod
do
n utilizado
não
o.
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liicenciada e/ou rem
mover do
o local os
e
equipament
tos objeto da
d licença reevogada.
4.Quand
do o titu
ular da liccença e da
d
a
autorização
não cumpra volunttariamente o
d
disposto
no
o número anterior, o Município da
d
A
Amadora
p
pode
remo
over coerciivamente os
e
equipament
tos em cau
usa e adottar os meios
a
adequados
para fazeer cessar no local o
e
exercício
da atividadee anteriorm
mente liceen‐
c
ciada,
com recurso,
r
sem
mpre que necessário,
n
às
forças de segurança.
5.Quand
do ocorrer o previsto
o no número
a
anterior,
o titular
t
da liccença é ressponsável por
todas as deespesas sup
portadas peelo Municíp
pio
d Amadoraa com o objetivo de implementtar
da
c
coercivamen
nte as medidas
m
dee tutela da
d
leegalidade.
6.As quantias correspon
ndentes às
d
despesas
a que se reffere o núm
mero anterio
or,
q
quando
não
o pagas volluntariamen
nte no prazo
d 20 dias a contar da notificação emitida paara
de
e
esse
efeito
o, são co
obradas ju
udicialmentte,
s
servindo
de título executivvo certidãão
c
comprovativ
va das licen
nças efetuaadas, passad
da
p
pelos
serviço
os competeentes.
7.A reevogação de uma licença ou
o
a
autorização,
, por motivvo não impu
utável ao seeu
titular, dá lugar
l
à devolução em
m singelo do
d
v
valor
das taxas corresspondentess ao períod
do
n utilizado
não
o.

c) Em caso de insolvênciaa, dissoluçãão,
extinção ou
u morte do ttitular;
d) Por perda pello titular do
d direito ao
exercício da
d atividad
de a que se reportaa a
licença;
do requerid
da a mudan
nça
e) Por não ter sid
de titularid
dade nos termos do
o previsto no
presente Có
ódigo;
2.Salvo
o norma leggal ou regu
ulamentar que
q
disponha em sentido diferente, o não
n
levantamen
nto do alvarrá e o não pagamento
p
da
taxa
t
respettiva, no praazo fixado na
n notificaçção
que para o efeito forr realizada,, determinaa a
caducidadee da licença..
3.A cad
ducidade do alvará nãão confere ao
seu titular direito
d
a qualquer inde
emnização.

Artigo
o 21.º
Caduccidade

Artiggo 23.º
Contagem
m de prazos

1.Sem prejuízo
p
dee normas especialmen
nte
previstas naa lei ou no
p
n presentee Código, os
a
alvarás
cadu
ucam:
a) Pelo
o decurso do prazo para o qu
ual
foram conceedidos;
b) Por manifestaação de vontade do
d
titular;

1.Salvo
o disposição
o legal ou regulamen
ntar
em contráário e do disposto no númeero
seguinte, os
o prazos previstos no presen
nte
Código contam‐se nos termos esttabelecidos no
Código do Proced
dimento Administrat
A
ivo
suspendend
do‐se a reespetiva co
ontagem nos
n
sábados, do
omingos e fferiados.

Artiggo 22.º
Inexistêência de dívvidas ao Mu
unicípio da
Am
madora
A emisssão dos títtulos dos licenciamentos
previstos no
n presentee Código, assim
a
como
o a
sua substituição, reno
ovação ou averbamen
nto,
depende daa inexistênccia de quaisquer débitos
para com o Município da Amadorra, resultantes
do não paggamento de taxas ou tarifas, salvo
se, em relação a essses débito
os, tiver sido
deduzida reclamação
o ou im
mpugnação e
prestada gaarantia idón
nea, nos terrmos da lei.
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2.Aos prazos
p
prevvistos no artigo 72º do
d
p
presente
C
Código
é aplicável
a
o regime do
d
C
Código
de Procedimentto e Processso Tributáriio,
p
pelo
que a respetivva contagem não se
s
suspende
no
os sábados, domingos e feriados.
3.O praazo que teermine em dia não útil
ú
transfere‐see para o primeiro dia útil
ú
im
mediatameente seguintte.
Artigo
o 24.º
Exercício
o e delegaçãão de competências
ompetênciaas atribuídaas no preseen‐
1. As co
te Código ao Municcípio da Amadora
A
sãão
e
exercidas
peela Câmaraa Municipal da Amado
ora
e podem serr delegadass no seu Preesidente, co
om
p
possibilidad
e de subdeelegação no
os Vereadorres
o nos dirigeentes.
ou
2. A competência para proferrir despachos
relativos à tramitaçção dos pedidos de
d
liicenciamento
apreesentados
ou
d
do
p
procedimen
nto da com
municação prévia co
om
p
prazo,
paraa a emisssão de mandados
m
d
de
n
notificação
e ainda sobre as dem
mais matérias
reguladas neste Título,
T
in
ncluindo as
c
corresponde
entes à implemen
ntação das
m
medidas
dee tutela da legalidade previstas no
n
a
artigo
segu
uinte perteence ao Prresidente da
d
C
Câmara
Mun
nicipal da Amadora.
A
3. As competên
ncias atribuídas no
n
p
presente
Código ao Presidente da Câmaara
M
Municipal
d Amadoraa podem ser delegadas
da
n
nos
Vereadores,
com
facculdade
d
de
s
subdelegaçã
ão nos dirigentes municipais.
4. Nos termos da lei, o Município
M
d
da
A
Amadora
p
pode
deleggar nas Freguesias, o
e
exercício
dee algumas das competências qu
ue
c
caibam
à Câmara Municipal.

Artiggo 25.º
Med
didas da tutela da legalidade
1.Em todas as situações em que se
verifique
v
a afixaçãão ou in
nstalação de
ntos, qualq
quer que seja a sua
s
equipamen
natureza, ou
o a laborração de estabelecimeen‐
tos/recinto
t
s de diversãão, em desconformidaade
com as dissposições d
do presentte Código, ou
sem que oss mesmos sse encontre
em licenciad
dos
pelo Municcípio da Amaadora, pode
e o órgão co
om
competênccia na m
matéria determinar a
remoção co
oerciva daq
queles ou o seu encerrra‐
mento, naas situaçõees dos estabelecimeen‐
tos/recinto
t
s mediante a conce
essão de um
u
prazo para que aquelee cesse com
m a situação de
ilegalidade detetada.
2.Esgottado o prazzo previsto na parte final
do número
o anterior sem que o infrator
i
ten
nha
adotado voluntariam
v
mente o que lhe foi
determinad
do pelo órgão com
mpetente, o
Município da Amaadora pode removver
uipamentos em causa ou
coercivameente os equ
adotar os meios
m
adeq
quados paraa fazer cessar
no local o exercício da ativvidade ileggal,
designadam
mente, e quando for caso disso, o
encerramen
nto coerciivo do estabelecimeen‐
to/recinto
t
que se encontre
e a labo
orar
s
q
que
ilegalmentee, com recurso sempre
necessário às forças dee segurançaa.
3.Quan
ndo ocorrerr o previsto
o nos números
1 e 2 do preesente artiggo, os titulaares da licen
nça
ou infratorres são ressponsáveis por todas as
despesas suportadass pelo Município
M
da
Amadora
A
na implem
mentação da operaçção
coerciva que
q
tiver sido adotaada no caaso
concreto.
4.As quantias correspo
ondentes às
despesas a que se reefere o núm
mero anteriior,
quando não pagas vo
oluntariame
ente no praazo
de 20 diass, a contarr da notificcação emitida
para esse efeito,
e
são cobradas judicialmen
j
nte,
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sservindo dee título executivo certidão passad
da
p
pelos
Serviçços competeentes, comp
provativa das
d
despesas
efeetuadas.
Artigo
o 26.º
movidos
Destino dos equipaamentos rem
1.Quand
do da conccretização das medidas
de tutela da
d
d legalidade previstaas no artiggo
a
anterior
resultar a remoção
r
d quaisquer
de
e
equipament
tos, qualquer que seja a su
ua
n
natureza,
oss mesmos serão transp
portados paara
o depósito municipal, podendo
o o infrattor
requerer a entrega do
o material removido, o
q
qual
lhe é entregue desde que proceda ao
a
das desp
p
pagamento
pesas supo
ortadas peelo
M
Município
d Amadorra com a remoção no
da
n
p
prazo
indicaado no n.º 4 do artigo anterior paara
o pagamentto voluntário da quantiia em dividaa.
2.Se nãão for req
querida a entrega do
d
m
material
rem
movido nas condições indicadas no
n
a
artigo
anterrior, e o mesmo
m
permanecer nas
in
nstalações camarárias por períod
do superiorr a
s
sessenta
diaas, a contarr da data da
d notificaçãão
d infrator para paggamento voluntário da
do
d
q
quantia
em
m divida, os messmos serãão
c
considerado
os adquirido
os por ocup
pação a favvor
d Município da Amadora, podendo dar‐lhess o
do
d
destino
qu
ue tiver por
p
mais convenientte,
n
nomeadame
ente proceedendo à venda do
d
referido matterial.
3.Nas siituações em
m que não fo
oi possível ao
a
M
Município
da Amadora identificar o
p
proprietário
o do equipaamento rem
movido ou o
titular da respetiva
r
licença, a contagem
c
d
do
p
prazo
de 60 dias inicia‐se no dia seeguinte ao da
d
o
operação
dee remoção coerciva.
c
4.O paggamento daa quantia em
m débito, por
p
parte
do in
nfrator, em
m sede de processo de
d
c
cobrança
jud
dicial não dá
d lugar em caso algum
mà
d
devolução
d material removido
do
o nos termos
d artigo 25.º do pressente Códiggo a não ser
do
s

que este teenha lugar aainda dentrro do prazo de
60 dias, ind
dicado no nú
úmero ante
erior.
Artiggo 27.º
Aplicação no tempo
o e regime transitório
t
1.O prresente Código só é aplicável aos
a
pedidos de licenciameento, de autorização e às
comunicaçõ
ões que fo
orem formu
uladas apóss a
sua entradaa em vigor.
2.O preesente Códiigo não é ap
plicável:
a) Às obras com
m alvará ainda válid
do,
or;
emitido anttes da entraada em vigo
b) A processos
p
d
de naturezza urbanísttica
cujo requerimento inicial tenha sido
apresentad
do em mom
mento anterrior à data da
entrada em
m vigor.
3.As ocupações do espaço público,
semipúblico
o e privado
o municipal existentess à
data de entrada em vvigor do pre
esente Código
devem adaptar‐se ao agora regulamentado no
prazo de 6 meses ou
u no termo
o do prazo da
licença ou
u autorizaçção, conso
oante o que
q
ocorrer prim
meiro.
4. Ass normas de carááter interrno
constantes de regulam
mentos ago
ora revogad
dos
mantêm‐see em vigor até que sejaam
substituídas por deeterminação
o do órggão
competente.
quanto não
o forem aprovadas
a
5. Enq
as
novas Tab
belas de TTaxas e de Tarifas do
Município da Amadora, as remissõ
ões
consideram
m‐se feitas para a Tab
bela de Taxxas,
Tarifas
T
e Ou
utras Receittas em vigor.
6. O prresente cód
digo será revvisto no praazo
de um ano
o, a contar da data daa sua entraada
em vigor, devendo serr recolhidos os elementos
úteis resu
ultantes d
da sua aplicação das
d
alterações que
q se mosstrem necesssárias.
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Artigo
o28.º
Legislaçãão subsidiária e casos omissos
o
1.Fora dos casos previstos no presen
nte
C
Código
aplicca‐se subsid
diariamentee a legislaçãão
v
vigente
sobre a matéria e os prin
ncípios geraais
d Direito.
de
2.Se ainda assim
m subsistirrem dúvidas
d
decorrentes
s da interrpretação das normas
e
estatuídas
n presentte Código, assim com
no
mo
o
omissões,
estas são deecididas pelo Presiden
nte
d Câmaraa Municipaal da Am
da
madora, co
om
recurso às normas gerais de interpretação e
in
ntegração previstas
p
naa lei civil em
m vigor.
Artigo
o 29.º
Entrada em
e vigor
O presente Códiggo entra em
e vigor no
n
primeiro diia do mêss seguinte ao da su
p
ua
p
publicação
n Boletim Municipal.
no
o 30.º
Artigo
Norma revogatória

1. O presente Titulo estabelece as
respeitantes
disposiçõess
à
liquidaçãão,
cobrança e pagamen
nto de taxxas, tarifass e
outras receeitas municipais.
2. O presente
p
Título aplicaa‐se ainda às
aquisições ao
a Município da Amad
dora de ben
ns e
serviços po
or parte do
os particulaares que não
n
sejam geeradoras de relaçõ
ões jurídico‐
tributárias.
t
3. O prresente Título também
m se aplica às
demais recceitas mun
nicipais que
e, por lei ou
regulamentto, provenh
ham de relaações jurídico‐
o
administrattivas
esttabelecidas
entre
Município da
d Amadoraa e terceiros.
4. O presente TTítulo não se aplica às
situações e casos em que a fixação, liquidaçção
e cobrança de taxas e de tarifas obedeça à lei,
nem à liqu
de
uidação, cobrança e pagamento
p
taxas
t
urban
nísticas.
Artiggo 32.º
Inccidência objjetiva das taaxas

Com a entrada em
e vigor do presen
nte
Código, são revogadas todas as disposições de
C
d
n
natureza
regulameentar
anteriormen
nte
a
aprovadas
pelo Municcípio da Amadora
A
qu
ue
v
versem
sobrre as matérias nele regguladas.
TITULO II
D cobrança de taxas, tarifas e ou
Da
utras receitaas
municipais
Capíttulo I
Disposiçõ
ões gerais

Artiggo 31.º
Ob
bjeto

1.As taaxas previsstas na respetiva Tabela
incidem so
obre a prestação con
ncreta de um
u
serviço púb
blico municcipal, sobre
e a utilizaçção
privada de
d
bens do domíínio público,
semipúblico
o ou privad
do municipal ou sobree a
remoção dee um obstácculo jurídico
o, mesmo que
q
a competência se ache delegada numa
Freguesia.
2.São ainda sujeeitas ao paagamento de
taxas
t
as atividades reealizadas po
or particulares
que sejam geradorass de impaccto ambien
ntal
negativo.
R
3.A Taaxa Municipal pela Realização
de
Infraestrutu
uras Urbanísticas (TRIU) represen
nta
a contrapartida devvida ao Município
M
da
Amadora
A
p
pelos
investimentos realizados e a
12
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realizar pelo
o Município
o e pelos Seerviços Inteer‐
M
Municipaliza
ados de Ággua e Saneeamento em
e
m
matéria
d
de
infraestruturas urbanísticcas
p
primárias
e secundáriaas cuja sob
brecarga seeja
c
consequênc
cia de pretensões urbanísticcas
respeitantess a operações de loteamento, de
d
o
obras
de construçãão, recon
nstrução ou
o
a
ampliação
d edifícios ou
de
o respetivvas frações ou
o
d alteraçõ
de
ões na utilização desstes e incid
de
s
sobre
o aum
mento de árrea bruta de
d construçãão
e
e/ou
do coeficiente de utilização
o resultantes
d
daquelas
op
perações urb
banísticas.
4.Nas Áreas
Á
Urbanas de Génese Ilegal a
T
TRIU
inclui, ainda, os investimenttos realizados
e a realizar pelo
p Municíípio da Amaadora e pelos
S
Serviços
In
nter‐Municipalizados de Água e
S
Saneamento
o dentro do
o perímetro de cada um
ma
d
daquelas
Áreas.
5.Para os efeitos previstos no presen
nte
C
Código,
consstituem, deesignadamente:
a)Infraeestruturas urbanísticas
u
s primáriass ‐
a
arruamento
os e estrutu
uras viárias,, sistemas de
d
d
drenagem
pública de águaas residuaais
industriais e pluviaais, incluind
d
domésticas,
do
redes de colletores e instalações de tratamento
d efluentees, estacion
de
namento à superfície e
s
subterrâneo
o e interrfaces de transportes
p
públicos;
u
s secundárias
b)Infraeestruturas urbanísticas
‐ equipam
mentos de
d
saúde, culturais,
d
desportivos,
, escolarees, lúdico
os, espaços
v
verdes,
mercados e cem
mitérios.
6.Aquan
ndo da emissão
e
do
o alvará de
d
liicença ou admissão de
d comunicação prévvia
relativos a obras dee construçãão não sãão
d
devidas
as taxas refeeridas no n° 3. se as
m
mesmas
já tiverem sido pagas previamen
nte
a
aquando
do
o licenciameento ou da admissão de
d
c
comunicaçã
o prévia da corrresponden
nte
o
operação
dee loteamentto e urbanizzação.
7.As inffraestruturaas previstas no n° 5. nãão
s confundeem com as infraestruturas próprias
se

das operações de loteeamento ou
u das obras de
edificação, que con
nstituem encargo dos
d
requerentees das prettensões urb
banísticas por
p
se confinarrem, de um modo geraal aos imóvveis
objeto das operações,, ainda que venham a ser
M
cedidas parra o domínio
o público Municipal.
Artiggo 33.º
Incidência objeetiva das taarifas
ente Código
oe
As tarifas previstaas no prese
na Tabela de
d Tarifas incidem sob
bre aquisiçõ
ões
ao Municíp
pio da Amaadora de be
ens e serviçços
por parte dos particculares que não sejaam
geradoras de
d relações jurídico‐tributárias.
Artiggo 34.º
Incidência sub
bjetiva das taxas
ujeito passiivo da relaação jurídico‐
1.O su
tributária
t
é qualqueer pessoa singular ou
coletiva, pú
ública ou p
privada que
e não estan
ndo
isenta por força do presente Código
C
ou de
norma leggal de valor superio
or, apresen
nte
pretensão ou praatique faccto a que
q
correspond
da o pagamento de um
ma taxa, ain
nda
que agindo no interessse de terceiiro.
2.Caso sejam várrios os suje
eitos passivvos,
todos
t
são solidariam
mente respo
onsáveis pelo
o, salvo se o contrário resultar da lei
pagamento
ou do preseente Código
o.
Artiggo 35.º
Incidência subjjetiva das taarifas
Estão sujeitos
s
ao pagamento
o de tarifass as
entidades e os partiiculares qu
ue pretendam
adquirir ao
o Município da Amaadora benss e
serviços e que, noss termos do presen
nte
Código, não
o se achem delas isentos.

13

CÂ
ÂMARA
A MUNIICIPAL
L DA AM
MADOR
RA

Artigo
o 36.º
Montantess das taxas

3. Ao montante
m
d
das tarifas acresce
a
o IV
VA,
se devido, à taxa legal aplicável.

1.Os montantes
m
d taxas previstas na
das
n
T
Tabela
de Taxas são fixxados em obediência
o
a
ao
p
princípio
da equivalênccia jurídica e económicca,
a
adequando‐
‐se ao custo sup
portado na
n
p
prestação
do serviçço ou do benefíccio
o
outorgado.
2.Aqueles montantes podem ainda inclu
uir
u valor fixado em função de critérios de
um
d
d
desincentivo
o à prática dos atos su
ujeitos a taxxa,
c
como
meio de reaalização das
d
políticcas
m
municipais.
Artigo
o 37.º
Enccargos adiciionais às taxxas
1.Quand
do, por im
mposição legal, houvver
lu
ugar a publicações do
os atos pratticados pelos
ó
órgãos
do Município
M
d Amadoraa ao valor da
da
d
taxa devida,, acresce o preço
p
das publicações.
p
.
2.Sempre que a prática
p
de um ato por
p
parte
dos Seerviços ou dos
d órgãos do Municíp
pio
d Amadoraa obrigue à presença remunerad
da
da
d
de
peritoss, represeentantes de
d
terceirras
e
entidades
ou a prestação de serviços por parrte
os
resspetivos
d
destas,
montantes
remunerató
órios e tarifas ou taxas
t
desses
s
serviços
accrescerão às taxas devidas ao
a
M
Município
da Amadora.
Artigo
o 38.º
Montantes das tarifas
1. O montante daas tarifas a cobrar peelo
M
Município
da Amado
ora é o constante
c
d
da
respetiva tabela.
2. O montante
m
d
das
tarifass a liquidaar,
q
quando
expresso
em
cêêntimos,
é
a
arredondad
o, por excesso ou por defeito, paara
o cêntimo mais
m próximo.

Artiggo 39.º
Iseenções objeetivas de taxas
1.Podeem beneficiaar de isençãão de taxas::
a)A reealização d
de obras de
d demoliçção
impostas pela Câmaraa Municipal da Amado
ora,
independen
ntemente d
de implicarrem ou não
o a
aprovação do correspo
ondente pro
ojeto;
b)A colocação de tapumes ou
o resguard
dos
e de andaim
mes na via p
pública paraa execução de
obras de conservação
c
o de edificcações, dessde
que a ocup
pação não p
perdure po
or mais de um
u
mês;
c)A construção dee vedaçõess nas parceelas
inseridas em espaaço urbano, quan
ndo
molição do imóvel por
p
decorrentes da dem
motivos dee degradaçção e/ou ruína, ou se
houver rissco para a seguran
nça e saú
úde
públicas.
b
d) A exxecução de obras que beneficiem
de
comparticip
pação municipal no
o âmbito de
regimes esp
peciais de recuperação
o urbanística.
2.A iseenção do p
pagamento de taxas não
n
dispensa o licenciamento das atividades a que
q
respeitam.
3.O requerimento
o para isen
nção deve ser
instruído, para
p
além dos documentos previsttos
no artigo 4.º do preesente Cód
digo, com os
necessárioss à prova do preencchimento dos
d
requisitos exigidos para a concessão
c
da
isenção.
4. Por deliberaçãão da Câmaara Municipal
da Amadorra podem b
beneficiar de
d isenção de
taxas
t
os eventos
e
de manifesto
o e relevan
nte
interesse municipal.
m
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Artigo
o 40.º
Isen
nções subjeetivas de taxxas
1. Podem beneficiaar de isençãão de taxas:
a)As pessoas
p
coletivas, públicas ou
o
p
privadas
a quem a lei co
onfira tal isenção;
b)As pessoas coletivas de utilidade pública
a
administrati
iva ou de mera
m
utilidad
de pública, as
in
nstituições particulares de solidarriedade social
e entidades a estas legaalmente equiparadas, as
a
associações
religiosas,, culturais, desportivaas,
recreativas, profissionais ou outras pesso
oas
c
coletivas
de direito privvado sem fins lucrativo
os,
relativamente às preetensões que visem a
p
prossecução
o dos respettivos fins esstatutários;
beneficênccia
c)As
instituições
de
relativamente às obras em talhõ
ões privativos
o de obras de simpless limpeza e beneficiaçã
ou
b
o;
d) Oss portado
ores de deficiência,
d
devidament
te comprovvada, supeerior a 70
0%
relativamente:
i. À ocu
upação do domínio público paara
a
aparcament
to privativo
ii. À ocu
upação do domínio publico co
om
rampas fixass de acesso;
iii. Pela realização de obras que viseem
e
exclusivame
ente a redu
ução ou eliminação de
d
b
barreiras
arrquitetónicaas ou a adaptação de
d
im
móveis às suas limitaçõ
ões funcion
nais.
ulares com insuficiênccia
e)As peessoas singu
e
económica,
a compro
ovar nos teermos da lei
s
sobre
o apoio judiciário
o.
2. Podem beneficiaar de isençãão da taxa de
d
o
ocupação
do
o domínio público:
p
a) Os requerentes das operações
u
urbanísticas
s que con
nsistam em
m obras de
d
c
conservação
o em imó
óveis classificados de
d
in
nteresse municipal,
m
desde que exigidas
e
peelo
M
Município
da Amadora;
b) Oss requereentes de operações
u
urbanísticas
s relativas a obras de escasssa
relevância;

3. Os titulares doss alvarás cu
ujos empreggos
tenham
t
sid
do criados ccom o apoio do Institu
uto
do Emprego e Formação Profission
nal,
relativamen
nte à taxxa de occupação nos
n
Mercados Municipais durante o primeiro ano
a
de atividade.
4.A iseenção do p
pagamento de taxas não
n
dispensa o licenciamento das atividades a que
q
respeitam.
Artiggo 41.º
Isenções subjeetivas de tarifas
1. Podeem beneficiiar de isenção de tarifaas:
a) As pessoas coletivas, públicas ou
privadas a quem
q
a lei cconfira tal issenção;
b) As escolas
e
públlicas de quaalquer grau de
ensino locaalizadas no M
Município da
d Amadoraa;
c) Os cidadãos
c
portadores de
d deficiên
ncia
pela utilizzação do Complexo
o Desportivo
Municipal do
d Monte d
da Galega qu
uando, devido
à especificcidade e n
natureza da deficiênccia,
necessitem
m de práticca regular d atividad
des
desportivass, de acorrdo com comprovativo
médico;
d) As atividades
a
d
desportivas promovidas e
apoiadas pelo Municíp
pio da Amaadora, quan
ndo
desenvolvid
das no Complexo Desportivo
Municipal do
d Monte da Galega.
2.Pela entrada eem museus municipaais,
estão isentaas de tarifas:
a) As crianças e jovens de
d idade não
n
superior a dezoito an
nos, bem co
omo todos os
portadores de cartão d
de estudantte;
b) Os tiitulares do Cartão 65+;;
c) Os ciidadãos porrtadores de
e deficiênciaa;
d) As pessoas que integgrem grup
pos
organizados por coletividades, associaçõess e
estabelecim
mentos de ensino, em
e atividad
des
previamentte acordadas com o Município da
Amadora.
A
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3.Estão isentos do
o pagamen
nto da tariifa
p
pelo
estaccionamento
o nos parques
p
d
de
e
estacioname
ento municipais:
a) Os veículos em
e missão urgente de
d
s
socorro
ou de
d polícia, quando
q
em serviço;
b) Os veeículos mun
nicipais e daas freguesiaas,
d
devidament
te identificados e autorrizados;
c) Os veículos dos utilizzadores dos
m
mercados
m
municipais,
durante ass primeiras 2
(duas) horass, desde qu
ue façam co
ompras e em
e
c
conformidad
de validem o respetivo
o cartão;
d) Os veículos dos
d
comerrciantes co
om
a
atividade
n
nos
mercaados municipais, peelo
p
período
máxximo de um
ma hora, paara efeitos de
d
c
cargas
e desscargas;
e) Os veículos dos utilizzadores das
b
bibliotecas
municipaiss, durante a primeiira
h
hora.
4. Pela utilização
u
de veículos municipais
m
d
de
transporte coletivo de
d passageeiros e peela
u
utilização
do
os auditório
os municipais;
a) Os estabelecimeentos de en
nsino público
d Municíp
do
pio da Amadora duraante os dias
ú
úteis
que ocorram
o
no decurso do períod
do
leetivo;
b) As entidades
e
que tenham celebrad
do
c
com
o Mun
nicípio da Amadora instrumentos
ju
urídico de colaboração
c
o.
5. Por deliberação
o da Câmaara Municip
pal
d Amadoraa podem serr criadas ou
da
utras isenções
d tarifas.
de
Artigo
o 42.º
Redu
uções subjeetivas de tarrifas
1.Os tittulares do Cartão Amadora
A
65
5+
g
gozam
da redução de 65% sobree o valor das
tarifas devidas pela emissão
e
dee certidões e
fotocópias de
d documentos nos quais o titullar
d cartão teenha interessse direto ou
do
o legítimo.
2.Os titulares dee cartão de
d leitor da
d
B
Biblioteca
M
Municipal
go
ozam da red
dução de 50
0%

nas tarifas devidas peela venda de
d fotocópiias,
livros e ou
utros documentos disponíveis nas
n
Bibliotecas Municipaiss.
3.Os utentes
u
do
o Complexo Desportivo
Municipal do
d Monte d
da Galega com cedên
ncia
regular das instalaçõess, de acordo
o com a alín
nea
a) do n.º 1 do artigo 489º, gozam
m da reduçção
de 20% sob
bre as tarifaas previstass na Tabela de
Tarifas.
T
4.Os clubes,
c
asso
ociações, fe
ederações ou
outras entidades sem fins lucrativvos
acreditadass junto do Município da Amado
ora,
gozam da redução
r
dee 20% sobre
e as tarifas de
utilização do campo relvado do
d Compleexo
Desportivo Municipal do Monte da
d Galega, em
e
ações desstinadas a jovens com idad
des
compreend
didas entre os dez e os dezoito ano
os.
5. Pelaa utilização
o do referido Compleexo
Municipal beneficiam
b
de uma red
dução de 40
0%
as entidadees que cum
mpram, cum
mulativamen
nte,
os requisito
os enunciad
dos nos nú
úmeros 3. e 4
do presentee artigo.
6. Pelaa utilização das viaturras municip
pais
de transporte coletivo
o de passaggeiros, podeem
beneficiar de
d uma red
dução de 20
0%, das tarifas
previstas naa Tabela dee Tarifas do
o Município da
Amadora,
A
as entid
dades que
e cumpraam,
cumulativamente, os sseguintes re
equisitos:
a) Esteejam acreditadas pelo Município da
Amadora;
A
b) A atividade em causa não posssua
finalidade
f
lucrativa e cumpra critérios de
âmbito solidário, cultu
ural ou desp
portivo.
7. As
A
entidaades que
e cumpraam,
cumulativamente, os requisitos previstos na
alínea a) e b) do número antterior, podeem
ainda beneficiar das seeguintes red
duções:
a) 20 % pela utilização das viaturas
municipais de traansporte coletivo de
passageiross;
b) 50 %,
% de segun
nda a quintaa‐feira, exceeto
feriados,
f
pela utiliização do
os auditórrios
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municipais a tanto deestinado peelo Municíp
m
pio
d Amadoraa.
da
8. Por deliberação
o da Câmaara Municip
pal
d Amado
da
ora, podem
m ser criadas novvas
reduções.
n verbas n.ºs
n 8.1 e 8..2.
9. A taxa prevista nas
d Tabela de Tarifas,, é reduzid
da
da em 50%
%,
q
quando
o cartão sejaa emitido no segund
do
s
semestre
do
o ano civil em curso.

Artiggo 45.º
lV
VA
Às receitas fixadaas em tabe
elas, posturas
mentos mun
nicipais, acrresce, semp
pre
ou regulam
que devido, IVA à taxaa legal.
Capíítulo II
Liquidação
Artiggo 46.º
Liquidação

Artigo
o 43.º
Pedido de isençãão ou de red
dução
O pedid
do de isen
nção ou dee redução do
d
p
pagamento
de taxas ou de tarifas deve ser
s
a
apresentado
o pelo interessado, no
os termos do
d
a
artigo
4º do
o presente código
c
e em
m simultâneeo
c
com
a dedu
ução da prretensão ad
dministrativva,
a
acompanhad
do ainda dos documentos qu
ue
c
comprovem
m o direito à isenção ou
u à redução..
Artigo
o 44.º
Busscas
1. Semp
pre que o interessado
o na emissãão
de certidão ou outro documento
d
o declarativvo
n indiquee o ano da emissão do
não
o documento
o
original,
é cobrada a taxa devida peela
realização das
d compettentes busccas por cad
da
a de pesq
ano
quisa, exclu
uindo‐se o ano corren
nte
o aquele que expreessamente se indiqu
ou
ue,
a
aparecendo
ou não o objeto
o
da bu
usca.
2. O lim
mite máxim
mo de busccas é de dez
a
anos.
3. O dissposto nos números an
nteriores nãão
é aplicável sempre
s
quee a busca seja realizad
da,
e
exclusivame
ente, por méétodos info
ormáticos.
4. À taxxa de buscaa prevista na verba 4. da
d
T
Tabela
de Taxas,
T
acreesce a taxa devida peela
reprodução dos docum
mentos objetto da buscaa.

1.A liqu
uidação dass taxas e tarifas previstas
nas respettivas Tabelas consistte na detter‐
minação do montantte a pagar e resulta da
aplicação dos
d indicado
ores nela de
efinidos e dos
d
elementos fornecidos pelos intere
essados.
2.Os valores assim obtidos
o
s
são
arredondad
dos, por exxcesso, parra a segun
nda
casa decimal.
3.O dirreito de liqu
uidar as taxaas caduca se a
liquidação não for vaalidamente notificada ao
sujeito passsivo no prazo de quatro anoss a
contar da data em que o faccto tributáário
ocorreu.
4.Quan
ndo o sujjeito passiivo for uma
entidade concession
nária de um servviço
p
serr estabele
ecidas outras
público, podem
formas
f
de liquidação baseadas em
e elementtos
indiciários ou
o outros, m
mediante acordo
a
entree o
sujeito passsivo e o Município da Amadora.
A
5.São aplicáveis
a
aaos atos qu
ue configureem
deferimentto tácito, as taxas pre
evistas paraa o
deferimentto expresso.
Artiggo 47.º
Prestação
o de caução
1.O Município da Amadora po
ode
condicionarr o aluguer de um bem
m à prestaçção
de uma caaução desttinada a gaarantir a boa
b
utilização desse
d
bem.
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2.O montante
m
da caução
o é fixad
do
c
casuisticame
ente por Despacho
D
do Presiden
nte
d Câmara Municipal
da
M
da Amadora.
o 48.º
Artigo
Pro
ocedimento
o na liquidaçção
1. A liqu
uidação de taxas e de tarifas
t
conssta
d nota de liquidação que integrra o processo
de
a
administrati
ivo e que co
ontem obriggatoriamen
nte
o seguintess elementoss:
os
a) Identtificação do sujeito passsivo;
b) Discrriminação do
d ato ou faacto sujeito
oa
liiquidação;
c) Enquadramento na respetivva tabela;
d) Cálcu
ulo do monttante a pagaar, resultan
nte
d conjugaçção dos ellementos referidos
da
r
nas
a
alíneas
b) e c);
e) O montante do
os juros com
mpensatórios
o de moraa que forem
ou
m devidos e a forma do
d
s cálculo;
seu
f) O montante
m
de impostos receita do
d
E
Estado,
se devidos.
2.A liqu
uidação de taxas ou de tarifas nãão
p
precedida
de proceedimento faz‐se nos
respetivos documentos
d
s de cobrança.
Artigo
o 49.º
Regra paraa cálculo dee período dee liquidação
o
1.O cálculo das taaxas e dass tarifas cu
ujo
q
quantitativo
o deva ser apurado ao
a ano, mêês,
s
semana
ou
u dia, é feito em função do
d
c
calendário.
2.Para efeitos do
d
número anterio
or,
c
considera‐se
e semana o período de sete dias
c
corridos.
Artigo
o 50.º
Revisão
o oficiosa do
o ato de liqu
uidação
1.Pode haver lugaar à revisão do ato de
d
liiquidação pelo
p
respetivo serviço
o liquidado
or,

nos prazo
os estabellecidos naa Lei Geeral
Tributária
T
e com fundaamento em
m erro de faccto
ou de direitto.
2.A revvisão de um ato de liquidação do
qual resulttou prejuízo para o Município da
Amadora,
A
o liquidad
dor
obriga o serviço
respetivo, a promo
over, de imediato, a
liquidação adicional.
a
3.O devedor é notificado
o, por caarta
registada co
om aviso dee receção, para
p
satisfazer
a diferença.
4.Quan
ndo por errro imputáve
el aos serviçços
tenha
t
sido liquidada q
quantia superior à devida
e não tenha decorrido
o o prazo previsto
p
na Lei
Geral Tributária sobre o pagamen
nto, devem os
serviços, in
ndependenttemente de reclamaçção
ou impugnação do in
nteressado, promover de
imediato a sua restituiição.
5.Não há lugar a liquidação adicional
a
ou a
uando o seu
u quantitativo
restituição oficiosa qu
seja igual ou
o inferior a dez euross, salvo que se
outra dispo
osição legaal ou regulamentar fixxar
quantia divversa.
Artiggo 51.º
Revisão do
o ato de liqu
uidação porr iniciativa do
d
sujeito
o passivo
o de revisãão do ato de
1.O requerimento
liquidação por iniciattiva do sujeito passivo,
deve ser instruído com oss elementos
necessárioss à sua proccedência.
2.Sem prejuízo da responsabilidaade
contraordenacional qu
ue daí resulte, quando
oo
erro do ato de liquidaçãão for da
responsabilidade do próprio su
ujeito passivo,
nomeadam
mente por falta ou inexatidão de
declaração a cuja apresentaçção estivessse
obrigado, nos termo
os das norrmas legaiss e
regulamenttares aplicááveis, este é responsável
pelas despeesas que a ssua condutaa causar.
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Secçção I
Critérios especiaais de liquid
dação

Artiggo 55.º
Bancass com equip
pamento friigorífico

Artigo
o 52.º
Abertura de valas

Às ban
ncas com equipamen
nto frigoríffico
instalado
são
aaplicadas
as
taxxas
dentes ao grupo e atividade em que
q
correspond
se encontrram inserid
das, acresccidas da taaxa
mensal caalculada co
om base na seguin
nte
fórmula:
f
w = p x t x € x 0,7, em que:
p = é a potência in
nstalada;
t = é o tempo de funcionamento: 7 ou 24
horas;
€ = é o preço do q
quilowatt po
or hora;
0,7 = é o coeficien
nte de simulltaneidade.

Para effeitos da verba
v
24. da
d Tabela de
d
T
Taxas,
a liqu
uidação da taxa
t
l x d x t, em que:
l = é o comprimeento da vala aberta por
d
dia;
d = é o número de
d dias da abertura da
d
v
vala;
t = é a taxa por dia.
Artigo
o 53.º
Utilização de polidesporti
p
vos
1.Para efeitos dee cobrançaa das tariffas
previstas naa verba 7. da Tabelaa de Tarifaas,
p
por períod
e
entende‐se
do diurno o período do
d
d em que a prática desportiva não
dia
n carece de
d
illuminação artificial.
a
2.Para os
o mesmoss efeitos en
ntende‐se por
p
período
notturno, o peeríodo do dia
d em quee a
p
prática
desportiva carece
c
de iluminaçãão
a
artificial.
Artigo
o 54.º
Remoção de
d resíduos de grandess produtores
Para effeitos da verba
v
13. da
d Tabela de
d
T
Tarifas,
a liq
quidação é efetuada com base na
n
s
seguinte
fórrmula:
(n x t) x d, em que:
n = é o número dee contentorres objeto de
d
remoção;
t = é a taxa de remoção por tipo de
d
c
contentor;
d = é o número
o de dias de remoçãão
m
mensal.

Artiggo 56.º
Armazenaamento de vvolumes em
m mercados e
feeiras
Para effeitos da veerba 65.5.1 da Tabela de
ea
Taxas
T
enten
nde‐se que o volume correspond
c
um sólido geométrico
o com as dimensões
d
de
50x30x30, as
a quais podem variar,, para mais ou
para meno
os, em 5%, sem que por isso haja
lugar a qualquer acréscimo na taxxa devida.
Artiggo 57.º
c
de resíduos ine
ertes e outrros
Remoção coerciva
materiais
O cálcculo da taarifa final devida pela
execução de
d serviço que inclua a remoçção
coerciva dee resíduos in
nertes e outros materiiais
é realizada com base na seguinte
e fórmula: T =
A+B,
A
em qu
ue:
A ‐ é o resultado da aplicaçãão da seguin
nte
fórmula:
f
t = Σ (H
Hi * h) + Σ (M
Mi * m) + Σ (Ei * e) + (V
V*
ton),
t
onde:
t = Tariifa
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Hi = Cu
usto unitário da mão
o de obra de
d
a
acordo
com
m a Tabela 1, do ANEXO
A
I ao
a
p
presente
Có
ódigo;
h = Quaantidade dee mão de obra
o
aplicad
da,
e horas;
em
C
unitário dos materiais
m
d
de
Mi = Custo
a
acordo
com a Tabela 2.., do ANEXO
O I;
m = Quaantidade dee materiais consumidos;
Ei
=
Custto
unitário
d
de
e
equipament
to/viatura de
d acordo com
c
Tabela 3,
d ANEXO I;;
do
E = N.º de
d horas em
mpregues;
V= Valor da tarrifa em vigor para a
d
deposição
n unidadees da Valo
nas
orsul (inclui a
c
componente
e variável da taxa de deposição);
ton = to
oneladas dee resíduos a transporttar
a destino fin
nal;
B ‐ é a verba 88.. da Tabelaa de Taxas e
O
Outras
Receeitas Municiipais.

2. Enteende‐se por ocupação
o com caráter
permanente, aquela que não
o excede os
quarenta an
nos.

Artigo
o 58.º
Prestação de Serviçoss pela Polícia Municipal

As taxxas de con
ncessão de
e terrenoss a
cobrar em relação a terrenos destinadoss a
nstruções já existente
es, são as que
q
ampliar con
correspond
dem ao escaalão da mettragem dessses
terrenos
t
no
o conjunto das áreas de
d ocupação
oe
de ampliaçãão a executtar.

Pela prrestação dee serviços pela Políccia
M
Municipal,
in
ndependen
ntemente daa natureza do
d
s
serviço,
é co
obrada, porr agente mu
unicipal, um
ma
tarifa que corresponde
c
e a um perríodo mínim
mo
d trabalho
de
o de quatro
o horas, acrescido de ¼
p cada ho
por
ora ou sua fração quee exceda esse
p
período,
de acordo com
m as tarifass previstas na
n
respetiva tabela.
Artigo
o 59.º
Gavetões municipais
m
1. Nas inumações em gavetõees municipaais
é sempre cobrada
c
a taxa correespondente à
o
ocupação
com caráterr permanen
nte, havend
do
p
porem
lugarr ao reembo
olso da messma, abatidas
q sejam as
que
a anuidadees vencidass, em caso de
d
trasladação..

Artiggo 60.º
TTransmissão de direito
os
1. Na transmissão
t
o entre vivo
os dos direitos
dos concesssionários d
de terrenoss para jaziggos
ou sepultturas perpétuas, é devido o
pagamento
o de metad
de das taxxas respetivvas
que estiverrem em vigo
or à data daa transmissãão.
2. O referido
r
paagamento incide
i
apen
nas
sobre a área
á
do tterreno cu
uja posse se
transmite
t
e não sobree a área do jazigo,
j
se essa
transmissão
t
o for parcial.
Artiggo 61.º
Concessão de terreno
os

Artiggo 62.º
Reemoção de revestimen
ntos
As taxas previstaas na verbaa n.º 58.1 da
Tabela
T
de Taxas
T
e Outtras Receitaas Municipaais,
só são ap
plicadas quando o trabalho for
efetuado pelos serrviços mu
unicipais, em
e
substituição
o do intereessado, a tíítulo coercivo,
os
dittos
sendo
seempre
in
nutilizados
revestimentos.
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Artigo
o 63.º
Cemittérios
1.As taaxas de occupação dee ossários e
c
columbários
s podem seer pagas relativamentee a
p
períodos
superiores a um
u ano, com o limite de
d
c
cinco.
2.A taxaa de traslad
dação prevista na verb
ba
5
55.1
da Tabela de Taxaas só é devid
da quando se
trate de transferência de urnaas e não é
a
acumulável
com as taxxas de exum
mação ou de
d
in
numação.
Artigo
o 64.º
Resíduos urbanos dee grandes prrodutores
As enttidades prrodutoras de resíduos
s
sólidos
espeeciais podem adotar a modalidad
de
d
de
pagamento trim
mestral ou
u semestral,
d
decorrendo
o respetivo
o prazo até ao último dia
d
ú anteriorr a cada um dos períodos.
útil
ulo III
Capítu
Pagam
mento
Artigo
o 65.º
Pagam
mento
1.Salvo regime esp
pecial, nomeadamentee o
q
que
se acha
a
prevvisto no regime do
d
L
Licenciamen
nto Zero ou
u em normaa do presen
nte
C
Código,
todaas as taxas, tarifas e ou
utras receittas
s pagas na
são
n Tesouraria Municip
pal, antes da
d
p
prática
ou verificaçãão dos factos a qu
ue
respeitam.
2.As taaxas e as tarifas são
o pagas em
e
m
moeda
corrente ou po
or cheque visado,
v
débito
e conta, transferênccia conta a conta, vaale
em
p
postal
ou multibanco.
3.As taxxas e as taarifas podeem ainda ser
s
p
pagas
por dação em cumprimeento ou por

compensaçção, quando
o tal seja co
ompatível co
om
o interesse público.
4.Semp
pre que sejaa requeridaa a emissão de
certidões, atestado
os ou outros
o
atos
meramentee declarativvos ou a re
eprodução de
documento
os arquivad
dos, o pagamento das
d
taxas
t
é devvido no mo
omento da realização do
pedido pelo
o interessad
do.
5.Não havendo lugar à emissão do
documento
o, do faacto é notificado
n
o
interessado
o e a taxxa paga devolvida
d
e
em
singelo.
pre que a taxa ou encarggos
6.Semp
cobrados no
n ato da receção do
o pedido dos
d
documento
os a que se refere o n.º 5 sejaam
insuficientees para inteegral pagam
mento, aquele
só é satissfeito dep
pois de paagos na sua
s
totalidade,
t
devendo p
para tanto, nesse
n
caso, os
serviços notificar os interessados.
7.Considera‐se preeparo toda a quantia que
q
tenha
t
sido entregue p
para pagam
mento da taaxa
ou tarifa deevidas pelo ato requerrido e venha a
revelar‐se insuficien
nte para pagamen
nto
integral.
8.Nos casos prevvistos no n.º
n 4, não há
lugar à devvolução daa taxa ou preparo
p
se os
interessado
os desistirem do pedido
p
e os
documento
os tiverem jjá sido emiitidos, ou, em
e
qualquer caso,
c
se o
os mesmoss não foreem
levantados por aqueles no prazo máximo de
seis mesess contados da data de entrada do
pedido.
Artiggo 66.º
Paagamento eem prestaçõ
ões
1.A requerimen
r
to fundam
mentado do
sujeito passsivo, form
mulado dentro do praazo
para pagaamento vo
oluntário, as taxas de
montante superior a € 100,00 (cem euros)
podem ser pagas em p
prestações.
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2.O Município da Amadora
A
po
ode autorizzar
o pagamentto em presstações, no
os termos do
d
C
Código
de Procedim
mento e do
d Processo
T
Tributário
e da Lei Gerral Tributáriia, desde qu
ue
s encontreem reunidaas as condições para o
se
e
efeito,
dessignadamen
nte comp
provação da
d
s
situação
eco
onómica do requerentee que não lh
he
p
permite
o pagamento
o integral da
d dívida de
d
u
uma
só vez.
3.No caaso de defferimento do
d pedido, o
v
valor
de cada prestaçãão mensal correspond
de
a total daa dívida divvidido pelo
ao
o número de
d
p
prestações
a
autorizado,
acrescendo
o ao valor de
d
c
cada
presttação os juros com
mpensatório
os,
c
contados
so
obre o respeetivo montaante, desdee o
termo do prazo
p
para pagamento voluntáriio,
a à data do
até
d pagamen
nto efetivo de cada um
ma
d prestaçõ
das
ões.
4. O paggamento dee cada presttação realizza‐
s até ao dia oito do mês a que essta
se
c
corresponde
e.
5.A fallta de pagamento de
d qualqu
uer
p
prestação
im
mplica o veencimento imediato das
s
seguintes.
o do paggamento em
6. O deferiment
d
e
p
prestações
está condiccionado à prestação de
d
g
garantia
id
dónea, salvo se o requeren
nte
impossibiilidade ou dificuldad
d
demonstrar
de
e
extrema
em
m prestá‐la.
o 67.º
Artigo
Prazo de pagamento
p
1.O prazo
p
gerral para pagamento
vvoluntário das taxaas e outras receittas
m
municipais
é de trin
nta dias a contar da
d
n
notificação
p
para
pagam
mento, salvo
o os casos em
e
q a lei ou
que
o o presen
nte Código fixem prazo
e
especial.
2.As taaxas devidas pela co
oncessão de
d
liicenças paara ocupaçções ou uttilizações de
d
c
caráter
tem
mporário ou
o sazonal, devem ser
s

pagas nos trinta dias que antece
edem o iníício
da vigência daquelas;
3.As taxas
t
devid
das pela concessão
c
de
licenças para ocupações ou utilizaações menssais
e semanaiss, devem ser pagas até ao último dia
útil do mês ou semanaa anterioress àquele a que
q
se refere a atividade.
4.As taaxas que reccaiam sobre
e atos sujeitos
a comunicaação prévia são pagas no momen
nto
em que os serviços mu
unicipais co
ompetentess se
pronunciarem sobre a comuniccação, ou são
s
autoliquidaadas pelo p
particular se
e não ocorrrer
resposta deentro do prrazo que a lei defina paara
o efeito.
5.Nas situações
s
em
m que o ato
o ou o facto
o já
tenha
t
sido
o praticad
do sem o necessáário
licenciamen
nto ou auttorização municipal,
m
n
nos
casos de revisão
r
do ato de liq
quidação que
q
implique um
ma liquidaçção adicional, bem com
mo
nos casos de
d liquidação periódicaa, o prazo paara
pagamento
o voluntário
o é de quinze dias,, a
contar da notificação
n
p
para pagam
mento.
6.Podeem ser esstabelecidos prazos de
pagamento
os diferentees, para ass autorizaçõ
ões
da ocupação precária de benss de domínio
público ou
u privado, a fixar no respetivo
contrato ou
u documentto que as tittule.
7. As taxas devidaas pelo licenciamento de
operações urbanísticass devem ser pagas até ao
p
para requerer a emissão do
limite do prazo
respetivo alvará
a
ou no
o momento
o da admisssão
da comuniccação préviaa.
8.as taxas
t
devvidas no âmbito dos
d
procedimen
ntos sujeeitos ao regime do
Licenciamento Zero sãão pagas nos
n termos da
respetiva leegislação.
9. As taxas deviidas pela renovação
r
de
licenças an
nuais devem
m ser pagaas até 31 de
dezembro do ano aanterior ao
o do perío
odo
renovado, podendo excecionalmente ser
pagas até 31
3 de janeirro do ano a que dissereem
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respeito, sen
ndo neste caso
c
devidas as taxas em
e
v
vigor
no momento do pagamento.
p
.
Artigo
o 68.º
Prazo triimestral
Para effeitos de computo do
os prazos de
d
vvalidade doss alvarás trimestrais co
onsideram‐‐se
p
períodos
dee três mesees ou trimestre os qu
ue
d
decorrem
en
ntre:
a) Um de
d janeiro e trinta e um
m de março;;
b) Um de
d abril e triinta de junh
ho;
c) Um de
d julho e trrinta de seteembro;
d) Um de outub
bro e trintta e um de
d
d
dezembro.
Capítu
ulo IV
Não paggamento

3. Quando as taxaas cobradass ou as tarifas
forem
f
de quantitativo
q
os uniformes, deve a guia
de
receeita
ser
escritu
urada
co
om
individualizzação, meencionando
o‐se o seu
s
número e valor unitário e o valor
v
total de
cobrança em cada dia..
4. Compete à Câmara Municipal
M
da
Amadora
A
a cobrança coerciva das
d dívidas ao
município provenienttes de taxxas e dem
mais
receitas dee natureza fiscal, apliccando‐se co
om
as necesssárias ad
daptações, o regime
estabelecid
do no Códiggo do Proce
edimento e de
Processo Trributário.
Artiggo 71.º
Via p
pública
As taxaas devidas nos termo
os das verb
bas
32., 38. e 41. da Tab
bela de Taxxas incluem
m a
taxa
t
pela occupação do
o domínio público.

Artigo
o 69.º
Exxtinção do procedimen
p
to
1.Sem prejuízo no
o disposto no número
sseguinte e do
d que resultar de no
orma especial
d presentee Código, o não paggamento das
do
taxas ou dass tarifas no prazo estab
belecido paara
o efeito, imp
plica a extin
nção do procedimento.
2.O inteeressado pode
p
obstarr à extinçãão,
d
desde
que efetue o pagamento
o da quanttia
liiquidada, em dobro, nos dez dias seguintes ao
a
termo do prrazo para paagamento voluntário.
v
Artigo
o70.º
Transfo
ormação em
m receitas virtuais
v
1. Os títulos
t
comprovativos das receittas
p
proveniente
es das taxxas e das tarifas cu
uja
n
natureza
o justifiqu
ue podem
m, median
nte
d
deliberação
da Câmaraa Municipal da Amadorra,
s debitado
ser
os ao tesoureiro.
2. Segu
uir‐se‐ão, para o efeitto, as regrras
e
estabelecida
as para a cobrança das receittas
v
virtuais
com
m as necessáárias adaptaações.

Capítulo V
Garaantias
Artiggo 72.º
Garantias fiscais
1.Os sujeitos passsivos das taxas podeem
u impugnarr a respetivaa liquidação
o.
reclamar ou
2.A reeclamação é deduzid
da perante o
órgão que efetuou a liquidação
o da taxa no
prazo de 30
3 dias a ccontar da notificação
n
da
liquidação.
3.A reeclamação presume‐sse indeferida
para efeitos de impuggnação judiccial se não for
decidida no
o prazo de 6
60 dias.
4.Do indeferimen
nto tácito ou expressso
cabe impu
ugnação ju
udicial paraa o Tribunal
Administrat
A
tivo e Fiscaal da área do Municíp
pio,
no prazo dee 60 dias a ccontar do in
ndeferimento.
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5.A im
mpugnação judicial depende
d
d
da
p
prévia
dedu
ução da reclamação prrevista no n.º
n
2
2.

TÍTU
ULO III
Das taxas u
urbanísticass
CAPÍTTULO I
Disposiçõ
ões gerais

Capítu
ulo VI
osições finaais e transitó
órias
Dispo

Artiggo 75.º
Âm
mbito

Artigo
o 73.º
Direito su
ubsidiário
Em tudo
o o que não estiver especialmen
nte
previsto no
p
n
presente Título aplica‐‐se
s
subsidiária
e sucessivam
mente o dissposto:
i. No regime geral das taxas das
A
Autarquias
L
Locais.
ii. Na Lei das Finaanças Locaiss;
iii. Na Lei Geral Trributaria;
iv. Na lei que esstabelece o quadro de
d
c
competênci
as e o regime jurídico de
d
funcionamento dos órgãos
ó
dass autarquias
lo
ocais;
v. No
Estatutto
dos
Tribunaais
A
Administrat
ivos e Fiscais;
vi. No Código de
d Procedim
mento e de
d
P
Processo
Triibutário;
vii. No Código de Processo nos
n Tribunaais
A
Administrat
ivos;
viii. No Código do Procedimeento Adminis‐
trativo.
o 74.º
Artigo
Atualização
1. As taxas
t
e ass tarifas previstas
p
nas
respetivas Tabelas são automaticamen
nte
de acordo com a taxaa de inflaçãão
a
atualizadas
fixada anualmente pello Instituto Nacional de
d
E
Estatística,
arredondando‐se o resultad
do
o
obtido
para
a
unidade
monetárria
im
mediatameente superio
or.
2. A atu
ualização só
ó vigorará a partir do dia
d
1 de janeiro do ano segguinte.

1. O presente Título esstabelece as
disposiçõess
respeitantes
à
liquidaçãão,
cobrança e pagamen
nto de taxxas aplicávveis
pretensões deduzidas ao abrigo do
d Decreto‐‐Lei
555/99, dee 16 de deezembro, do Decreto‐‐Lei
267/2002, de 30 de no
ovembro, do
d Decreto‐‐Lei
320/2002, de 28 de dezembro, do
d Decreto‐‐Lei
11/2003, de 18 de janeiro, do Decreto‐Lei
D
nº
68/2004 dee 25 de marrço, da Lei 6/2006, de 27
de fevereirro, do Decreeto‐Lei n.º 161/2006, de
8 de agosto, do Decreto‐Lei 340
0/2007, de 12
de outubro
o, do Decreeto‐Lei 39/2
2008, de 7 de
março e do Decreto‐Lei 209/20
008, de 29 de
outubro.
2. Nos casos em q
que os atos de liquidaçção
e de cobran
nça ou quallquer deles,, for praticaado
por uma Freguesia
F
p
por via de delegação de
competênccias, consideera‐se a rellação jurídico‐
tributária
t
e
estabelecid
a entre o Município da
Amadora
A
e o particular.
3. Em tudo o que não estivver
esente Título
especialmeente previssto no pre
aplica‐se o disposto n
no Título III do presen
nte
Código.
Artiggo 76.º
Incidênciia objetiva
1. As taxas
t
previsstas no presente Título
oe
na Tabela respetiva
r
in
ncidem sobrre a prestaçção
concreta de um serviço público municipal ou
sobre a reemoção de um obstááculo jurídico,
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mesmo quee a competência se acche delegad
m
da
n
numa
Freguesia.
2. São ainda sujeeitas ao paagamento de
d
taxas as ativvidades reaalizadas porr particularres
q
que
sejam geradoras de impactto ambienttal
n
negativo.
3. Quan
ndo, por im
mposição legal, houvver
lu
ugar a publicações do
os atos pratticados pelos
ó
órgãos
do Município
M
d Amadoraa ao valor da
da
d
taxa devida acresce o preço
p
das pu
ublicações.
4. A Taaxa Municipal pela Realização
R
d
de
In
nfraestruturas Urbaníssticas (TRIU
U) represen
nta
a contrapaartida devida ao Município
M
d
da
A
Amadora
peelos investimentos reealizados e a
realizar peelo Municíípio em matéria de
d
in
nfraestruturas urbanísticas primárias
p
e
s
secundárias
cuja sobrecarga seja consequênc
c
cia
d pretenssões urban
de
nísticas resspeitantes a
o
operações
de loteam
mento, dee obras de
d
c
construção,
reconstru
ução ou ampliação de
d
e
edifícios
ou respetivas frações
f
ou de
d alterações
n utilização
na
o destes e incide sobrre o aumento
d área bruta
de
b
de construção e/ou do
d
c
coeficiente
de utilizaçãão resultan
ntes daquelas
o
operações
u
urbanísticas
.
5. Nas Áreas Urbanas de Génese Ilegal,
a
além
da TRIU, deve haver lugar ao
o pagamento
d
das
taxas relativass à exeecução dos
in
nvestimentos realizad
dos e a realizar
r
peelo
M
Município
da Amadora dentro do perímetro de
d
c
cada
uma daquelas
d
Á
Áreas,
confforme Tabeela
a
anexa.
6. Paraa os efeitoss previstos no presen
nte
T
Título,
consttituem, designadamente:
a) Infraestruturas urbanísticaas primáriass ‐
a
arruamento
os e estrutu
uras viárias,, sistemas de
d
d
drenagem
pública de águaas residuaais
d
domésticas,
industriais e pluviaais, incluind
do
redes de colletores e instalações de tratamento
d efluentees, estacion
de
namento à superfície e

subterrâneo e inteerfaces de transportes
públicos;
b) Infraaestruturass urbanísticas secund
dá‐
rias – equipamentos de saúd
de, culturaais,
desportivoss, escolarres, lúdiccos, espaçços
verdes,
v
mercados e ceemitérios.
7. Aqu
uando da emissão do
d alvará de
licença ou admissão de comun
nicação préévia
relativos a obras de construçção não são
s
devidas as taxas referridas no número anterrior
se as mesmas
m
já tiverem sido paggas
previamentte aquando
o do licenciaamento ou da
admissão de com
municação prévia da
correspond
dente operração de loteamento
o e
urbanização
o.
8. As infraestru
uturas prrevistas nos
n
números an
nteriores nãão se confu
undem com
m as
infraestrutu
uras próprrias das operações
o
de
loteamento
o ou das o
obras de ed
dificação, que
q
constituem
m encargo dos requ
uerentes das
d
pretensões urbanísticaas por se co
onfinarem, de
um modo geral ao
os imóveiss objeto das
d
das
operações, ainda quee venham a ser cedid
mínio público
o Municipal.
para o dom
9. À taaxa de buscca prevista no artigo 4.º
da Tabela Geral, acreesce a tarifa devida pela
o dos docum
mentos obje
eto da buscaa.
reprodução
Artiggo 77.º
Incidênciaa subjetiva
s
passsivo da relação jurídico‐
1. O sujeito
tributária
t
é qualqueer pessoa singular ou
coletiva, pú
ública ou p
privada que
e não estan
ndo
isenta por força do presente Código
C
ou de
norma leggal de valor superio
or, apresen
nte
pretensão ou praatique faccto a que
q
correspond
da o pagamento de um
ma taxa, ain
nda
que agindo no interessse de terceiiro.
2. Casso sejam váários os suje
eitos passivvos,
todos
t
são solidariam
mente respo
onsáveis pelo
25

CÂ
ÂMARA
A MUNIICIPAL
L DA AM
MADOR
RA

pagamento,, salvo se o contrário resultar
p
r
da lei
o do presente Código..
ou
Arttigo 78.º
Montan
ntes das taxxas
1.Os montantes
m
d taxas previstas na
das
n
T
Tabela
de Taxas
T
Urbanísticas são
o fixados em
e
o
obediência
ao princcípio da equivalênccia
ju
urídica e económica, adequando
o‐se ao cussto
s
suportado
na prestaçção do serviço ou do
d
b
benefício
ou
utorgado.
2.Aqueles montantes podem ainda inclu
uir
u valor fixado em função de critérios de
um
d
d
desincentivo
o à prática dos atos su
ujeitos a taxxa,
c
como
meio de reaalização das
d
políticcas
m
municipais.
Artigo
o 79.º
Isenções e reduções

b) Pelaa legalizaçãão de prédio
os construíd
dos
na AUGI ‐ Brandoa;
B
3. Pod
dem ser sujjeitas à red
dução de 40%
as taxas previstas na Tabella de Taxxas
Urbanísticaas anexa quando devidas
d
pela
legalização de prédioss construíd
dos em outras
AUGI
A
que não a iden
ntificada naa alínea b) do
número antterior.
4. Porr deliberaçãão da Câmara Municipal
da Amado
ora, devidaamente fu
undamentada,
podem beeneficiar dee isenção de taxas as
pretensões de manifesto e relevaante interessse
municipal.
i
referidas nos números que
q
5. As isenções
antecedem
m não dispen
nsam os be
eneficiários de
requererem
m as necesssárias licenças, quan
ndo
exigidas, nos term
mos da lei ou dos
d
regulamenttos municip
pais.
Artiggo 80.º
Pedid
do de isençãão ou de re
edução

1. Podem beneficiaar da isençãão de taxas:
p
coleetivas privad
das a quem
ma
a) As pessoas
leei confira taal isenção;
b) As pessoas
p
coleetivas de diireito público
o de utilidaade pública administrativa;
ou
c) As pessoas coletivas religiosaas,
c
culturais,
desportivaas
ou
recreativaas,
leegalmente constituídas e sem finss lucrativos;;
ões
particculares
d
de
d) As
instituiçõ
s
solidariedad
de social, leggalmente co
onstituídas;;
e) A reealização dee obras que comprovad
da
e exclusivaamente visem
v
a redução ou
o
e
eliminação
de barreiras arquitettónicas ou a
a
adaptação
d imóveis às limitações funcionaais
de
d indivíduo
de
os com mob
bilidade reduzida.
2.Há à redução dee 50% as taaxas previsttas
n Tabela de Taxass Urbanísticas quand
na
do
d
devidas:
a) Pela apreciaçãão e licencciamento de
d
p
projetos
de construção
o de habitaação a custos
c
controlados
;

p
de issenção ou de
d redução do
1. O pedido
pagamento
o de taxas deve ser apresentaado
pelo interressado, em simultââneo com a
dedução da preten
nsão adm
ministrativa e
dos
docum
mentos
q
que
acompanhaado
comprovem
m o direito à isenção ou
u à redução
o.
2. A competênci
c
ia para decidir sobree o
pedido dee isenção ou de redução do
pagamento
o de taxaas pertence à Câmaara
Municipal da
d Amadoraa.
Artiggo 81.º
Prazo de validade
v
dass licenças e autorizaçõees
As liccenças e autorizaçõ
ões possueem
sempre naatureza precária e caducam
c
n
nos
termos
t
legaalmente deffinidos.
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Artigo
o 82.º
Averbam
mentos
Mediante requerim
mento fund
damentado e
in
nstruído co
om prova documentaal adequad
da,
p
poderá
ser autorizado o averb
bamento das
liicenças emiitidas pelo Município
M
d Amadoraa.
da
Artigo
o 83.º
Pagam
mentos a terrceiras entidades
Sempree que a práttica de um ato
a por parrte
dos Serviços ou dos órgãos
d
ó
do Município
M
d
da
A
Amadora
ob
brigue à prresença rem
munerada de
d
representan
ntes de terrceiras enttidades ou a
p
prestação
d serviçoss por partee destas, os
de
respetivos montantes
m
r
remunerató
órios e preços
o taxas deesses serviçços acresceerão às taxxas
ou
d
devidas
ao Município
M
d Amadora.
da
Arttigo 84.º
Renovação
Nos casos referid
dos no arttigo 72.º do
d
RJUE, a emissão de no
R
ovo alvará ou admissãão
d comunicação préévia está sujeita ao
de
a
p
pagamento
das taxaas previstaas para os
respetivos tíítulos caduccados.
CAP
PÍTULO II
Taxxa de reforçço de infraesstruturas
urban
nísticas
Arttigo 85.º
C
Cálculo
1. A Taaxa de Reforço de In
nfraestruturras
U
Urbanísticas
s (TRIU) serrá calculadaa segundo as
s
seguintes
fó
órmulas:
a. Fórm
mula 1 (edifiicações desttinadas a
h
habitação)
TRIU=(TT×100×K1)×(I/ AUU)×Ac
b. Fórm
mula 2 (edifiicações desttinadas a
c
comércio/se
erviços)

TRIU=(T×100×K2)××(I /AUU)×A
Ac
c. Fórm
mula 3 (m3 de edifícioss destinados a
indústria e armazéns)
TRIU=(T×100×K3)××(I/ AUU)×V
Vc
a) TRIU
U – Valor, eem euros, da
d taxa devida
ao municíp
pio pela reealização, manutenção
m
o e
reforço de infraestrutu
uras urbaníssticas;
Tipos de
d infraestru
uturas urbaanísticas:
i. Arruamento paavimentado
o;
ii. Red
de pública de energia elétrica e de
iluminação pública;
iii. Estaacionamentto público;
iv. Esp
paço verde;
v. Estaabelecimen
ntos de ensiino de 1.º, 2.º
e 3.º ciclos;;
vi. Equ
uipamentos de saúd
de, culturaais,
desportivoss e lúdicos;
vii. Equ
uipamentos de espaaços verd
des,
mercados e cemitérioss.
b) T – Taxa médiaa de remun
neração anual
conseguidaa pelo M
Município através do
montante investido eem produto
os financeiros
o económicco anterior;
no exercício
c) K1 – Coeficientte que tradu
uz a influên
ncia
do tipo dee utilização destinado a habitaçãão:
1,1;
uz a influên
ncia
d) K2 – Coeficientte que tradu
a
do tipo de utiilização destinado
d
80;
comércio/sserviços: 0,8
e) K3 ‐ Coeficiente que tradu
uz a influên
ncia
do tipo dee utilização
o destinado
o a indústrria:
0,12;
f) I – Valor, em euross, do vaalor
patrimonial do exeercício ecconómico do
investimentto associaado às in
nfraestruturas
mencionadas em a), adicionado do vaalor
previsto em sede d
de plano plurianual
p
de
investimenttos municip
pal do Muniicípio;
g) AUU
U – Área U
Urbana e Urbanizável do
Concelho da
d Amadora (em m2), conforme
Plano Diretor Municipal.
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h) Ac – Área de Construção
C
— é o valo
or,
e
expresso
em
m metros quadrados, resultante
r
d
do
s
somatório
d áreas de
das
d todos oss pavimentos
(pisos), acim
ma e abaixo
o do solo, medida peelo
e
extradorso
das pareedes exteeriores, co
om
e
exclusão
de sótãos não habittáveis, áreas
a estacionamento, árreas técniccas
d
destinadas
(PT, centraal térmicaa, comparrtimento de
d
recolha de lixo, etc.), galeriass exteriorees,
a
arruamento
os e outross espaços livres de uso
p
público
cob
bertos pella edificação, terraços
v
visitáveis,
vaarandas e alpendres.
i) Vc – vo
olume de co
onstrução
2.As fó
órmulas ap
presentadass devem ser
s
u
utilizadas
au
utonomameente, de accordo com a
tipologia a que
q respeitta a edificaação sujeitaa à
T
Taxa
de Reeforço de Infraestrutu
I
uras Urbaníís‐
ticas.
3.Nos casos
c
em que
q
se verrifiquem ed
di‐
ficações constituídas por mais de uma das
tipologias de utilização
o apresentaadas, o valor
d TRIU a apurar
de
a
é o resultado da soma do
d
p
produto
daa aplicação
o de cad
da uma das
fórmulas à parte
p
a que respeitem (quer em m2
m
q
quer
em m3
3) na infraesstrutura urb
banística.
CAP
PÍTULO III
Compensações
Arttigo 86.º
Taxa de compensaçção
1. Para as situaçções consagradas nos
termos do disposto no artigo 44
4.º, n.º 4 do
d
R
RJUE,
serão
o aplicadass as taxas previstas na
n
T
Tabela
anexxa.
2. Nas situações previstas
p
no
o artigo 53
3.º
d Regulam
do
mento do PD
DM da Amaadora, o valor
d caução é o previsto na tabeela anexa ao
da
a
R
Regulament
to.
3. Dado
o o caráter especial e social das
s
situações
reesultantes das AUGI, as mesmas

ficam
f
isentas das taxaas referidas nos números
anteriores.
4. As operações
o
d
de reabilitaação previstas
no artigo 2.º
2 do decreeto‐Lei n.º 53/2014,
5
dee 8
de abril, ficam iggualmente isentas do
o da compensação prevvista no artigo
pagamento
53.º do Reegulamento do PDM (Plano
(
Diretor
Municipal) da Amadora, no decurso do
período de vigência do
o referido diploma.
CA
APÍTULO IV
Áreas Urbanas de Génese Ilegal com
o
operações
d
de reconverrsão
Arrtigo 87.º
Taxas em Áreas U
Urbanas de Génese Ileggal
com
m operaçõees de reconvversão
1. Paraa as situaçõ
ões em que
e se verificam
operações de reconversão, em que as
infraestrutu
uras são exxecutadas pela autarqu
uia,
serão aplicadas as taxas especialmen
e
nte
p
esse efeito, consagradas na
previstas para
Tabela
T
de Taxas , Liceenças e Au
utorizações da
Administraç
A
ção Urbanística, sem
m prejuízo do
pagamento
o das demaais taxas aíí consagrad
das,
devidas pela
p
realiização de
e operaçõ
ões
urbanísticas.
os podem proceder ao
2. Os interessado
o faseado do valor devido pela
pagamento
execução das
d infraestruturas pe
elo Município
da Amado
ora, previaamente ao
o pedido de
licenciamen
nto de consstrução em cada lote.
3. O pagamento
o pela execução das
d
infraestrutu
uras não poderá ocorrer em
e
momento posterior
p
ao pedido de
d emissão de
alvará de licenciameento de co
onstrução em
e
lote.
4. A acceitação do pagamento
o faseado não
n
constitui qu
ualquer direeito ao licen
nciamento em
e
cada lote, ficando a apreciaçãão do pedido
sujeita às regras
r
gerais constantes do Regime
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Jurídico da Urbanizaçção e da Edificação e
d
demais
legisslação aplicáável.
5. As áreas
á
de arrrumos e arrecadaçõe
a
es,
s taxadas como habittação.
são
CAP
PÍTULO V
Liq
quidação
Arttigo 88.º
Valorees das taxass
1. O valor
v
das taxas a cobrar peelo
M
Município
da Amadora é o constan
nte da Tabeela
d
de
Taxas, Licenças e Autorizações da
d
A
Administraç
ção Urbanísttica.
2. O vaalor das taaxas a liquidar, quand
do
e
expresso
em
cên
ntimos,
d
deverá
s
ser
a
arredondad
o, por excesso ou por defeito, paara
o cêntimo mais
m próximo.
Artigo
o 89.º
L
Liquidação
q
quando
oco
orra deferim
mento tácito
o
São aplicáveis aoss atos quee configureem
d
deferimento
o tácito, ass taxas prevvistas para o
d
deferimento
o expresso.

3. O disposto
d
no
o número anterior não
n
prejudica a possibilid
dade de paagamento em
e
prestações..
4. As taxas quee recaiam sobre attos
sujeitos a comunicaçãão prévia são
s liquidad
das
nto em quee os serviços municip
pais
no momen
competentes se pronunciarem sobre a
comunicaçãão, ou serrão autoliq
quidadas pelo
particular se
s não oco
orrer respossta dentro do
prazo que a lei defina para o efeitto.
Arrtigo 91.º
Prazos de pagamento
1. As taxas
t
devidaas pelo licenciamento de
operações urbanísticass devem ser pagas até ao
limite do prazo
p
para requerer a emissão do
respetivo alvará
a
ou no
o momento
o da admisssão
da comuniccação préviaa.
2. Os prazos para pagamento são
s
contínuos, não se susspendendo aos sábados,
domingos e feriados.
3. O prazo
p
que ttermine em
m dia não útil
ú
transfere‐se
t
e para o primeiro dia útil im
me‐
diatamentee seguinte.
Arrtigo 92.º
Pagamentto em presttações

CAP
PÍTULO VI
Paggamento
Arttigo 90.º
Vencim
mento da ob
brigação dee pagamento
o
1. As taaxas devidas pela ap
preciação das
pretensões submetidas ao Município
p
M
d
da
A
Amadora
sãão devidas no momeento em qu
ue
a
aquela
apreciação é req
querida.
2. As demais
d
taxxas devem
m ser paggas
p
previamente
e à práticaa do ato administrativvo
requerido.

m prejuízo do disposto
o no númeero
1. Sem
seguinte, o Municíp
pio da am
madora po
ode
autorizar o pagamento da taxa em
e prestaçõ
ões
iguais e su
ucessivas, mediante requerimen
nto
fundament
f
ado do d
devedor, e quando o
respetivo valor for igual ou superrior a 1.500,,00
€.
2. O pagamento
p
da taxa em prestaçõ
ões
não pode ir além de u
um ano a contar
c
da daata
em que a prestação
o tributária se mosstre
devida.
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3. A falta
f
de pagamento
o de um
ma
p
prestação
im
mplica o vencimento de todas as
o
outras.
4. São devidos
d
jurros compen
nsatórios peelo
p
pagamento
em prestações de uma taxxa,
c
calculados
à taxa equivvalente à taaxa dos juros
leegais fixado
os nos term
mos do nºº 1 do artiggo
5
559º
do Cód
digo Civil.
5. O pagamento
p
em prestações fica
c
condicionad
do à apresentação de uma garanttia
id
dónea.
6. Podee ser autorizado o pagamento em
e
p
prestações
d
da taxa pela reealização de
in
nfraestruturas urbaníssticas ou pela
p
emissãão
d alvará dee licença parcial previista no n.º 6,
do
d artigo 23
do
3º do Decreeto‐Lei 555//99, de 16 de
d
d
dezembro,
desde quee, cumulatiivamente, se
m
mostrem
preenchidos os
o seguintes requisitoss:
a) Pagaamento de uma
u
parte não
n inferiorr a
2 do mon
25%
ntante da taaxa devida;
b) Pagaamento daa quantia restante em
e
p
prestações
iguais, em número nãão superiorr a
1 prestaçõ
12
ões ou até ao termo do prazo de
d
e
execução
daas operaçõees urbanísticas fixado no
n
respetivo alvvará;
c) Apreesentação, sem
s
quaisquer encargos
p
para
o Mu
unicípio daa Amadora, da cauçãão
p
prevista
no artigo 54º do Decretto‐Lei 555/9
99
d 16 de dezzembro.
de
7. O disposto no presente artigo
a
não se
a
aplica
aoss pagamentos dos montantes
remunerató
órios, preços ou taxas previstos no
n
a
artigo
83º do presente Código.
Arttigo 93.º
Paggamento daas taxas urb
banísticas
1. Sem
m prejuízo
o do exeercício pelas
freguesias, das compeetências quee lhes hajaam
s
sido
delegad
das pelo Município da Amadora, as
taxas são pagas na tesouraria da Câmaara
M
Municipal,
m
mediante
guia emitidaa pelo serviço

municipal competente, com a prestação do
correspond
dente serviiço ou até
é à data da
emissão do
o respetivo
o alvará de
d licença ou
admissão da comunicaação prévia.
2. Trattando‐se dee taxa pela realização de
infraestrutu
uras urban
nísticas a cobrança
c
d
das
a
respetivas
taxas
não
substitui
s
obrigatoriedade da realização, por parte do
loteador, das
d obras d
de urbanizaação previstas
em operaçõ
ões de loteaamento.
TITULO IV
Do
o exercício d
de atividade
es diversas
CA
APÍTULO I
Dispo
osições geraais
Arrtigo 94.º
Âmb
bito e objeto
o
O presente Titulo
o estabelece
e o regime de
exercício e de fiscalização das
d
seguintes
atividades:
a) Guarrda‐noturno
o;
b) Reaalização de acampamentos ocassio‐
nais;
os e
c) Realização de eespetáculos desportivo
de divertim
mentos púb
blicos nas vias,
v
jardinss e
demais lugaares público
os ao ar livre;
d) Registo de máquinas automáticcas,
mecânicas, elétricas e eletrónicass de diversão;
e) Realização de fo
ogueiras .
Arrtigo 95.º
Prazo
o subsidiário
o
Sempree que o invverso não decorra
d
da lei
ou do presente Códiigo, os praazos previsttos
neste Título
o são de dezz dias úteis..
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Arttigo 96.º
T
Tramitação
desmateriaalizada
1.Os
procedimeentos
ad
dministrativos
p
previstos
no
o presente Título são efetuados
e
n
no
B
Balcão
do Em
mpreended
dor.
2.Quand
do,
po
or
mottivos
d
de
in
ndisponibiliidade da plataforma eletrónica,
e
o
ou
e
em
virtudee da suaa não im
mplementaçãão
a
atempada,
n for posssível o cum
não
mprimento do
d
d
disposto
no
núm
mero
an
nterior,
os
requerimenttos podem
m ser apressentados nos
C
termos do artigo 4º do presente Código.
CAP
PÍTULO II
Licencciamento do
o exercício da
d atividadee
de guarda‐noturno
Arttigo 97.º
C
Criação
1.A criação e exxtinção do
o serviço de
d
gguarda‐notu
urno em cad
da localidad
de e a fixaçãão
e modificaçãão das resp
petivas áreaas de atuaçãão
s da com
são
mpetência da
d Câmara Municipal da
d
A
Amadora,
ouvidos os comandante
c
es da GNR ou
o
d PSP e a Ju
da
unta de Freguesia da área
á
a vigiarr.
2. As Ju
untas de Freeguesia e ass Associações
d Moradores podem
de
m tomar a iniciativa de
d
requerer a criação do
d serviço de guard
da‐
n
noturno
em
m determiinada localidade, beem
c
como
a fixação ou mo
odificação das respetivvas
á
áreas
de atu
uação.
Arttigo 98.º
Conteúdo
o da deliberaação
Da deliberação daa Câmara Municipal
M
d
da
A
Amadora
qu
ue procede à criação do
d serviço de
d
g
guarda‐notu
urno num determinad
d
do local devve
c
constar
a:

a) Iden
ntificação do local e o nome da
freguesia
f
ou freguesias;
b) Deefinição daas possíve
eis áreas de
atuação de cada guard
da‐noturno;;
c) Refferência à audição prévia dos
d
comandanttes da GNR ou da PSP e da Junta de
Freguesia.
Arrtigo 99.º
Pu
ublicitação
A delib
beração de criação ou
u extinção do
serviço de guarda‐no
oturno e de
d fixação ou
modificação
o das áreas de atuação
o é publicitaada
nos termoss legais em
m vigor, nomeadamen
nte,
no Boletim Municipal, num jornal local e edital
afixado, em
m simultâneeo, no Edifíício dos Paçços
do Concelh
ho e na sed
de da Junta ou Juntas de
Freguesia a que disserem respeito
o.
Arttigo 100.º
Licenciamento e reno
ovação
1. O exercício
e
d
da atividade
e de guard
da‐
noturno deepende da aatribuição de
d licença pelo
Presidente da Câmara Municipal da Amadora.
2. A liceença tem vaalidade trienal.
3. O peedido de reenovação da
d licença, por
p
igual perío
odo de teempo, é requerido ao
Presidente da Câmaraa Municipal da Amado
ora
a
ia mínima de
d 30 dias em
e
com uma antecedênci
relação ao
o termo d
do respetivvo prazo de
validade.
v
4. Os guardas‐noturnos qu
ue cessam
m a
atividade comunicam esse facto ao Município
da Amadorra, até 30 dias após essa ocorrênccia,
estando dispensados
d
s de procceder a essa
comunicaçãão se a cessação da atividaade
coincidir co
om o termo
o do prazo de
d validade da
licença.
5. Os requerimen
ntos para renovação do
exercício da
d atividade de gu
uarda‐noturrno
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cconsideram‐‐se deferidos se, no prazo de 22
2
d úteis, não for profeerida decisãão.
dias
6. O pedido de ren
novação é indeferido se
s verificar a alteração de algum dos
se
d requisitos
q fundam
que
mentaram a atribuição da
d licença.
Artigo 101.º
Processso de seleçãão
1. Criad
do o serviço de guaarda‐noturn
no
n
num
determ
minado locaal e definida a respetiva
á
área
de atu
uação com
mpete ao Presidente da
d
C
Câmara
Mu
unicipal da Amadora promover, a
p
pedido
de qualquer
q
in
nteressado ou grupo de
d
in
nteressadoss, a seleção
o dos candid
datos.
2. A seeleção a qu
ue se referre o número
a
anterior
é feeita por um
m júri cuja composição
c
oé
fixada por Despacho
D
do Presidentte da Câmaara
M
Municipal
daa Amadora..
3. O prrocesso de seleção inicia‐se com a
do aviso de
p
publicação
d aberturaa num jorn
nal
lo
ocal ou reggional e porr afixação nos
n Paços do
d
C
Concelho
e Sedes
S
das Freguesias.
F
4. Do aviso
a
de ab
bertura do processo de
d
s
seleção
d
devem
co
onstar oss seguinttes
e
elementos:
a) Identtificação daa localidadee ou da áreea
d localidade pelo nome
da
n
da freguesia
f
o
ou
freguesias e município a que perteence;
mposição do júri, con
nstituído nos
b) Com
n 2;
termos do n.º
c) Descrrição dos reequisitos dee admissão do
d
a
artigo
103.º;
d) Prrazo paraa apreseentação de
d
c
candidatura
s;
e) Indiccação do lo
ocal ou locais onde sãão
a
afixadas
as listas dos candidatos
c
e a lista fin
nal
d graduaçãão dos candidatos seleccionados.
de
5. Do requerimento de caandidatura à
a
atribuição
d licença devem
de
d
consstar todos os
e
elementos
indicados no
o artigo 102
2.º.

6. Find
do o prazo para a apre
esentação das
d
candidaturaas, o júri eelabora, no
o prazo de 10
dias úteis, a lista dos candidatos admitidoss e
excluídos do processo de seleção,
s
co
om
indicação sucinta
s
dos motivos de exclusãão,
publicitando‐a atravéés da sua afixação nos
n
Paços do Concelho
C
e na sede ou sedes das
d
Juntas
J
de Freguesia a q
que digam respeito.
7. Os candidatos que se en
ncontrem nas
n
condições exigidas
e
parra a atribuiçção de licen
nça
para o exxercício daa atividade
e de guard
da‐
noturno sãão ordenad
dos de aco
ordo com os
critérios do
o artigo 103.º.
8. Finda a seleção, o júri proccede, no praazo
de 10 dias úteis, à elaboraação da ata
a
preliminar da qual cconsta a orrdenação dos
d
candidatos e sua ffundamentaação sucin
nta,
notificando
o de seguida todos os interessados,
nos termos e para os efeitos previstos no
artigo 100
0.º do Có
ódigo do Procedimen
nto
Administrat
A
tivo.
9. Ap
preciadas as reclamações dos
d
candidatos,, o júri proccede, no praazo de 10 dias
d
úteis, à elab
boração da ata final.
10. A ata a que se referre o númeero
anterior é homologada por despacho do
Presidente da Câmara Municipal da Amadora.
11. Homologada
H
a a ata, a lista de
ordenação final é notificada a todos os
os e publiicitada atrravés da sua
s
interessado
afixação no
os Paços do
o Concelho e na sede ou
sedes das Juntas de Freguesia a que digam
respeito.
Arttigo 102.º
Req
querimento
1. Do requerimentto de candidatura deveem
constar:
a) Nom
me e domicílio do reque
erente;
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b) Declaaração, sob compromissso de honrra,
d situação em que se encontra relativamen
da
r
nte
a cada uma das alíneas do artigo 103.º.
1
c) Outrros elemen
ntos consid
derados co
om
relevância para
p
a deccisão de atribuição
a
d
da
liicença.
2. O reequerimentto é acomp
panhado dos
s
seguintes
do
ocumentos::
a) Fo
otocópia do docu
umento de
d
id
dentificação
o civil ou caartão do cidadão;
b) Foto
ocópia do cartão de identificaçãão
fiscal;
h
s académicaas;
c) Certifficado das habilitações
d) Certifficado do reegisto criminal;
e) Duass fotografiaas iguais, a cores, tip
po
p
passe;
f) Ficha médica a que
q se refeere a alínea j)
d Artigo 10
do
03.º;
g) Os que
q forem necessárioss para prova
d elementtos referido
dos
os na alínea c), do n.º 1.
1
3. O req
querimento
o deve ser assinado
a
peelo
c
candidato
ou por procu
urador seu com poderres
p
para
o ato.
4. Se o requerimen
r
nto for apreesentado peelo
p
procurador
do requerente a sua id
dentificação
oé
feita mediaante exibiçção do do
ocumento de
d
dentificação
o civil.
id
5. No ato de enttrega do requerimen
r
to
d
devem
seer exibidos os documentos
c
comprovativ
vos da iden
ntificação civil e fiscal do
d
requerente.
Artigo 103.º
Reequisitos
São req
quisitos dee atribuição
o de licença
p
para
o exeercício da atividade de guard
da‐
n
noturno:
a) Ser cidadão
c
po
ortuguês, de um Estad
do
m
membro
daa União Europeia ou
u do espaço
e
económico
europeu ou, em condições de
d

reciprocidade, de p
país de língua
l
oficcial
portuguesaa;
b) Ter mais de 21
1 anos de id
dade e men
nos
de 65;
c) Po
ossuir a escolaridaade mínima
obrigatória;
d) Posssuir plena caapacidade civil;
c
e) Não ter sido co
ondenado, com senten
nça
transitada
t
em julgado
o, pela prática de crime
doloso;
f)Não exercer,
e
aq
qualquer títtulo, cargo ou
função
f
na administração central, regional ou
local;
o exercer a atividade de fabrican
nte
g) Não
ou comerrciante dee armas e muniçõ
ões,
engenhos ou
o substânccias explosivvas;
h) Não
o ter sido m
membro doss serviços que
q
integram o Sistemaa de Info
ormações da
República nos
n cinco an
nos precede
entes;
i) Não
o se enco
ontrar na situação de
efetividadee de serviçço, pré‐apo
osentação ou
reserva de qualquer fforça militaar ou força ou
s
serviço de segurança;
j) Posssuir a rob
bustez físicca e o peerfil
psicológico para o exeercício das suas funçõ
ões,
comprovad
dos por ficha de aptidãão emitida por
p
médico do trabalho o quaal deve ser
identificado
o pelo no
ome clínicco e cédula
profissional, nos termo
os previstoss na lei.
Arttigo 104.º
Preeferências
Os candidatos q
que se en
ncontrem nas
n
condições exigidas para o exercício da
atividade de
d guarda‐n
noturno são
o selecionad
dos
de acordo
o com os seguintes critérios de
preferênciaa:
a) Já exercerem
e
a atividade de guard
da‐
noturno no
o local da área posta a concurso;
c
b) Já exercerem
e
a atividade de guard
da‐
noturno;
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c) Possu
uírem habiliitações acad
démicas maais
e
elevadas;
d) Haveerem perteencido aos quadros de
d
u
uma
força de segurança e não
o terem sid
do
a
afastados
po
or motivos disciplinare
d
es;
e) Terem frequenttado curso ou instruçãão
d adestraamento e reciclagem que for
de
f
o
organizado
pelas forçças de seggurança co
om
c
competênci
a na respetiva área.
Artigo 105.º
L
Licença

Arttigo 107.º
Finalidade da ativid
dade
No exeercício da sua atividaade o guard
da‐
noturno ronda
r
e vigia, porr conta dos
d
respetivos moradores, os arru
uamentos da
respetiva área
á
de aatuação, prrotegendo as
pessoas e bens, e collabora com
m as forças de
segurança, prestando o auxílio que
q por estas
lhes seja so
olicitado.
Arttigo 108.º
D
Deveres

1. A licença, pesssoal e inttransmissíveel,
a
atribuída
para o exercício da atividade de
d
g
guarda‐notu
urno é a do
o modelo constante
c
d
do
A
ANEXO
II ao presente código.
c
2. No momento
m
daa atribuição
o da licençaa é
e
emitido
um cartão de identificaçãão de guard
da‐
n
noturno
do modelo leggalmente ap
provado.
3. A atrribuição de licença parra o exercíccio
d
da
atividade de guarda‐not
g
urno num
ma
d
determinada
a área faz cessar a anteerior.
Artigo 106.º
R
Registo
1.O Mu
unicípio da Amadora mantem um
u
registo atuaalizado das licenças em
mitidas paraa o
e
exercício
da atividade de
d guarda‐n
noturno.
2. Dessse registo devem constar,
c
peelo
m
menos,
os seeguintes eleementos:
a) Os indicados no artigo 102ºº;
b) A data da emisssão da licen
nça e, ou, da
d
s renovaçção;
sua
c) A localidade e a área paara a qual é
v
válida
a licen
nça;
d) Conttraordenaçõ
ões e coim
mas aplicadas
n exercício
no
o da atividad
de de guard
da‐noturno.

O guarda‐noturno
o deve:
a) Apreesentar‐se pontualme
ente no posto
ou esquadrra no início e termo do serviço;
b) Perm
manecer naa área em que exercee a
sua atividade durantee o período de prestaçção
de serviço e informar o
os seus clientes do mo
odo
mais expeedito paraa ser contactado ou
localizado;
c) Presstar o auxílio que lhe for solicitaado
pelas forçças e servviços de segurança e
proteção civil;
d) Freq
quentar an
nualmente um curso ou
instrução de
d adestram
mento e re
eciclagem que
q
for
f organizado pelas fforças de se
egurança co
om
competênccia na respetiva área;
e) No exercício
e
dee funções, usar
u uniform
me,
cartão identificativo de guardaa ‐noturno
o e
crachá;
f) Exibir o cartão identificativvo sempre que
q
isso lhe for solicitaado pelas autoridad
des
policiais;
g) Usaar de urbanidade e aprumo no
exercício daas suas funçções;
h) Trattar com resspeito e pre
estar auxílio
oa
todas
t
as pessoas q
que se lhe
e dirijam ou
careçam dee auxílio;
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i) Receb
ber, no início, e deposittar, no term
mo
d serviço, os equipam
do
mentos no posto ou na
n
e
esquadra;
j) Fazer anualmentte, no mês de fevereirro,
p
prova
de qu
ue tem regu
ularizada a sua situaçãão
c
contributiva
a para com a segurançaa social;
l) Não faltar
f
ao seerviço sem motivo sériio,
d
devendo
sempre que possível, so
olicitar a su
ua
s
substituição
o com cinco dias de anttecedência;
m) Efetuar e mantter em vigo
or um segurro,
in
ncluindo naa modalidade de segu
uro de grup
po,
n termos fixados po
nos
or portaria conjunta dos
m
membros
do
o Governo responsáve
r
is pelas áreas
d finançass e da adm
das
ministração interna, qu
ue
g
garanta
o pagamento
p
de uma indemnizaçãão
p danos causados
por
c
a terceiros no
n exercício
oe
p causa daa sua atividaade.
por

sempre co
omunicada à força de
d seguran
nça
territorialm
t
mente com
mpetente, devendo ser
atualizada caso
c
sofra q
qualquer altteração.
Arttigo 111.º
Comuniccação Via Rádio
1. No exercício
e
daa sua atividaade, o guard
da‐
noturno po
ode utilizar eequipamento de emisssão
e receção
o para co
omunicaçõe
es via rád
dio,
devendo a respetiva ffrequência ser suscetíível
de escuta pelas
p
forças de seguran
nça.
2. O uso
u
indevid
do do equ
uipamento de
rádio e a utilização do
os sinais qu
ue assinalam
ma
marcha con
nstitui facto
o punível nos
n termos da
lei.
Arttigo 112.º
V
Veículos

Artigo 109.º
M
Modelos
O unifo
orme, as in
nsígnias e o modelo de
d
ccartão são os aprovad
dos pelas Portarias n.º
n
9
991/2009,
d 8 de settembro e 79/2010, dee 9
de
d Fevereiro ou pelass normas legais que as
de
v
vierem
a sub
bstituir.
Artigo 110.º
Equipamento
1.O equ
uipamento é composto
o por cinturãão
de cabedal preto, baastão curto
d
o e pala de
d
s
suporte,
arm
ma, rádio, apito e algem
mas.
2. O guarda‐notturno está sujeito ao
a
regime geraal de uso e porte
p
de arma, podend
do
recorrer na
n
sua atividade profissionaal,
d
designadam
mente, a aerrossóis e arm
mas elétricaas,
m
meios
de defesa
d
não letais da classe
c
E, nos
termos da Lei n.º 5/200
06, de 23 dee fevereiro.
3. Parra efeitoss de fisccalização, a
id
dentificação
o das armaas que sejaam utilizadas
a abrigo do
ao
d disposto
o no preseente artigo é

Os veícculos em qu
ue transitam
m os guardaas–
noturnos devem
d
enccontrar‐se devidamen
nte
identificado
os.
Arttigo 113.º
Férias, folggas e substituição
1.O guarda‐noturn
no descansa do exercíício
ós cada cin
nco
da sua ativvidade umaa noite apó
noites conssecutivas dee trabalho.
2. Uma vez por mês, o gu
uarda‐noturrno
descansa do
d exercício
o da sua atividade du
uas
noites.
3. No início de cada mê
ês, o guard
da‐
noturno deeve informar o comand
do da força de
segurança responsávvel pela sua
s
área de
atuação de quais aas noites em que irá
descansar.
4. Até ao dia 15 de abril de
e cada ano
o, o
guarda‐noturno deve informar o comando da
força
f
de seegurança reesponsável pela sua árrea
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do período ou período
d
os em que irá gozar as
s
suas
férias.
5. Nas noites de descanso,, durante os
p
períodos
dee férias, e em caso de falta do
d
g
guarda‐notu
urno, a ativvidade da reespetiva áreea
é exercida, em acumu
ulação, porr um guard
da‐
n
noturno
daa área co
ontígua, paara o efeito
c
convocado
pelo com
mandante da
d força de
d
s
segurança
t
territorialm
mente comp
petente, so
ob
p
proposta
do
o guarda a substituir.
Artigo 114.º
Compensação financceira
A ativvidade do
o guarda‐noturno é
c
compensada
a pelas co
ontribuiçõess voluntárias
d
das
pessoaas, singulares ou co
oletivas, em
e
b
benefício
dee quem é exxercida.
CAP
PÍTULO III
Acampameentos ocasio
onais
Artigo 115.º
Pedido dee licenciameento
1.O req
querimento para licen
nciamento da
d
realização de
d um acampamento
o ocasional é
d
dirigido
ao Presidente
P
d Câmara Municipal da
da
d
A
Amadora,
com a antecedência mínima
m
de 30
3
d
dias,
atravéss de requerrimento pró
óprio, do qu
ual
d
deve
consttar a iden
ntificação completa
c
d
do
in
nteressado,, morada ou área de lo
ocalização do
d
p
prédio
a ocupar, período
p
de ocupaçãão
s
solicitado,
sendo ain
nda acomp
panhado dos
s
seguintes
do
ocumentos::
a) Fo
otocópia do docu
umento de
d
id
dentificação
o civil;
b) Foto
ocópia do cartão de identificaçãão
fiscal;
c) Autorrização expressa do prroprietário do
d
p
prédio,
com
m indicação
o do perío
odo em qu
ue
a
autoriza
a occupação.

2. No ato da en
ntrega do requerimen
nto
devem ser
s
exibid
dos os documentos
comprovatiivos da iden
ntificação civil
c e fiscal do
requerentee.
Arttigo 116.º
C
Consultas
1. Receebido o requerimento a que aludee o
número um
m do artigo
o anterior, e no prazo de
10 dias, é solicitado
o parecer as seguintes
entidades:
oridade de ssaúde;
a) Auto
b) Com
mandante daa PSP ou GN
NR, consoan
nte
os casos.
2. Os pareceres
p
a que se reffere o númeero
anterior,
quando
desfavorráveis,
s
são
vinculativos
v
s.
3. As entidadees consulttadas deveem
pronunciar‐‐se no praazo de cinco dias útteis
após a receeção do refeerido pedido
o.
4. A falta de parecer das entidad
des
o, entende‐se
consultadass, no prazzo previsto
como favorrável ao ped
dido formulado.
Arttigo 117.º
Prazo da licençaa
A liceença é cconcedida pelo praazo
solicitado, prazo essse que nãão pode ser
superior ao
a período de temp
po autorizaado
expressameente pelo proprietário do prédio.
Arttigo 118.º
Revogaação da licen
nça
Em cassos de man
nifesto interesse público,
designadam
mente paraa proteção da saúde ou
bens dos campistas
c
ou caravan
nistas, ou em
e
situações em que esteejam em cau
usa a ordem
me
tranquilidad
t
de públicass, a Câmaraa Municipal da
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Amadora po
A
ode, a qualquer momeento, revoggar
a licença con
ncedida.
CAP
PÍTULO IV
Registo de mááquinas de diversão
d
Artigo 119.º
Â
Âmbito
Para efeitos
e
do
o presentte Capítullo,
c
consideram‐
‐se máquinaas de diverssão:
a) As máquinas
m
au
utomáticas, mecânicass e
e
elétricas
ou
u eletróniccas que, não
n
pagand
do
p
prémios
em
m dinheiro, fichas
f
ou co
oisas de valor
e
económico,
desenvo
olvem
jo
ogos
cujos
resultados
dependeem,
excclusiva
o
ou
fundamentaalmente, daa perícia do
d utilizado
or,
s
sendo‐lhe
permitido o prolonggamento da
d
u
utilização
gratuita da
d
máquina face à
p
pontuação
o
obtida;
b) Aq
quelas qu
ue, apreseentando as
c
característic
cas definidas na alín
nea anterio
or,
p
permitem
a apreensão
o de objeto
os cujo valor
e
económico
não exxcede trêss vezes a
im
mportânciaa despendida pelo utilizzador.
Artigo 120.º
R
Registo
nhuma mááquina submetida ao
a
1. Nen
regime do presente Capítulo
C
pode ser possta
e exploraçção sem qu
em
ue se encon
ntre registad
da
e os respetivvos temas de
d jogos classificados.
2. O reggisto é titulado pelo comprovativ
c
vo
e
eletrónico
de entrega no Baalcão Único
dos Serviços, bem
E
Eletrónico
m como do
d
c
comprovativ
vo do paggamento das
d
quantias
e
eventualme
nte devidaas, devendo ambos os
d
documentos
s acompan
nhar a máq
quina a qu
ue
respeitam.

3. As alteraçõees de pro
opriedade da
máquina estão
e
sujeitas a averbamento da
responsabilidade do ad
dquirente.
Arttigo 121.º
Comuniccação do reggisto
A comu
unicação dee promoção
o do registo da
máquina e dos averbaamentos identifica o seu
s
proprietário
o, ou ante proprietário
o, em caso de
averbamen
nto, o local de exploraçção
pretendido e a classifficação do tema de jo
ogo
p Serviço de Inspeçãão de Jogos do
respetivo pelo
Instituto do
o Turismo de Portugal, I.P..
Arttigo 122.º
Temaas dos jogos
1. A importação
i
o, fabrico, montagem
m e
venda
v
de máquinas de diverssão obriga à
classificação dos respeetivos temas de jogo.
2. A classificação
o dos temaas de jogoss é
o Serviço de
requerida pelo interressado ao
Inspeção de Jogos do Instituto do
d Turismo de
Portugal, I.P., devend
do o requ
uerimento ser
instruído co
om informaação do resp
petivo jogo..
3. O Serviço
S
de Inspeção de Jogos do
Instituto do Turismo de Portuggal, I.P., po
ode
os interessaados a aprresentação de
solicitar ao
outros elem
mentos que considere necessárrios
para aprecciação do requerimento ou fazer
depender a sua classifficação de exame
e
direto à
máquina.
4. Deve acompan
nhar a máquina cópia da
decisão de classificaçãão do respe
etivo tema de
jogo.
j
5. O proprietário
p
o de qualq
quer máquina
pode substituir o teema ou temas de jo
ogo
autorizadoss por quallquer outro
o, desde que
q
previamentte classificcado pelo Serviço de
Inspeção de Jogos do Instituto do
d Turismo de
Portugal, I.P
P..
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6. A cópia do documento qu
ue classifica o
n
novo
tema de jo
ogo autorrizado devve
a
acompanha
r a máquinaa de diversãão.
7. A sub
bstituição reeferida no nº.
n 5 deve ser
s
c
comunicada
a pelo proprrietário ao Município da
d
A
Amadora.
Arttigo 123º
Condiçõess de exploraação

CA
APÍTULO V
Reaalização de espetáculoss, provas e
atividades de natu
ureza despo
ortiva e de
divertimen
ntos público
os
SSecção I
Divertim
mentos públlicos
Arttigo 125.º
Liceenciamento

1. As máquinas
m
só
ó podem seer exploradas
no interior de
n
d recinto ou
o estabeleecimento qu
ue
n
não
se situ
ue a meno
os de 300
0 metros de
d
e
estabelecim
mentos pré‐existentes de educaçãão
p
pré‐escolar
ou de ensin
no básico ou
u secundáriio,
p
públicos
ou privados,
2. A disttância prevvista no núm
mero anterior
é aferida po
or referênciia à distânccia percorrid
da
n caminho
no
o pedonal mais
m curto, obedecend
do
à regras dee circulação
às
o pedonal constantes do
d
C
Código
da Esstrada.
Artigo 124.º
os
Condiccionamento

A realizzação de arrraiais, rom
marias, bailees e
outros diveertimentos públicos organizados nas
n
vias,
v
jardins e demais lugares pú
úblicos, careece
de licenciaamento municipal a efetuar nos
n
termos
t
do Titulo
T
XI do presente Código.
C
SSecção II
P
Provas
e ativvidades dessportivas
Su
ubsecção I
Provas de âmbito municipal
Arttigo 126.º
Pedido de licenciam
mento

1. A prática
p
dee jogos em
m máquinas
reguladas pelo presentte Capítulo é interditaa a
m
menores
de 16 anos, saalvo quando
o, tendo maais
d 12 anos, sejam acompanhado
de
os por queem
e
exerce
o pod
der paternaal,
2. É ob
brigatória a afixação,, na próprria
m
máquina,
em
m lugar bem
m visível, dee inscrição ou
o
d
dístico
conteendo os segguintes elem
mentos:
a) Númeero de regissto;
b) Nome do proprietário;
c) Idadee exigida para a sua utilização;
d) Nome do fabricaante;
e) Temaa de jogo;
f) Tipo de
d máquinaa;
g) Númeero de fábrica.

1.O req
querimento
o para o lice
enciamento da
realização de espetácculos despo
ortivos na via
o Presidentte da Câmaara
pública é dirigido ao
ncia
Municipal da Amadora, com a antecedên
bre a data prevista
p
para o
mínima de 30 dias sob
evento, dele devendo constar:
a) A identificação co
ompleta do
requerentee, nomeadaamente, no
ome, firma ou
denominação;
b) Morrada ou sede social;
c) Atividade que se pretende realizar;
d) Perccurso a realiizar;
e) Diaas e horass em que a atividaade
ocorrerá.
2. O requerimen
r
to é acom
mpanhado dos
d
seguintes documentos
d
s:
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a) Traççado do percurso
p
d prova ou
da
o
a
atividade,
s
sobre
map
pa ou esbo
oço da red
de
v
viária,
em escala
e
adequada, que permita um
ma
c
correta
anáálise do percurso,
p
in
ndicando de
d
forma clara as vias abraangidas, as localidadess e
o horários prováveeis de passagem nas
os
m
mesmas,
bem como o sentido
s
de marcha;
m
b) Regu
ulamento da prova ou memórria
d
descritiva
d atividad
da
de que esstabeleça as
n
normas
a qu
ue a prova deve
d
obedecer;
c) Parecer das forças policiais
p
qu
ue
s
superintend
dam no território a perccorrer;
d) Pareccer da Estraadas de Porttugal (EP), no
n
c
caso
de utilização de vias regionaiss e nacionais;
e) Pareecer da Federação ou
u Associaçãão
respetiva, que pode ser sobre a
D
Desportiva
forma de vissto no regullamento da prova.
Artigo 127.º
Concesssão da licen
nça
1. A co
oncessão daa licença fica sujeita ao
a
parecer favvorável, vinculativo, das entidades
p
leegalmente competenttes referidas no artiggo
a
anterior.
2. A licença é concedida pelo prazo
s
solicitado,
dela
devendo
constaar,
d
designadam
mente, o tipo de eventto, o local ou
o
p
percurso,
a hora da reealização daa prova, beem
c
como
quaissquer condições que tenham sid
do
d
definidas
ou
u impostas no
n licenciam
mento.
3. Aquaando do levvantamento
o do alvará,, o
requerente deve provaar que dispõ
õe de seguro
d responsaabilidade civvil bem com
de
mo de seguro
d acidentess pessoais.
de
Artigo 128.º
Com
municações
Do co
onteúdo d
da licença é dad
do
cconhecimen
nto, para os
o efeitos conveniente
c
es,

às forças policiais q
que superintendam no
território
t
a percorrer.
Subsecção II
Prrovas de âm
mbito interm
municipal
Arttigo 129.º
Pedido de licenciam
mento
1. Se a prova for d
de âmbito intermunicipal
e tiver início no Mu
unicípio da Amadora,, o
requerimen
nto para liceenciamento
o é dirigido ao
da
Presidente da Câmara do Município
M
Amadora,
A
c
com
a anteecedência mínima
m
de 60
dias sobre a data prevvista para o evento, dele
devendo co
onstar:
a) A identificação co
ompleta do
requerentee, nomeadaamente, no
ome, firma ou
denominação;
b) Morrada ou sede social;
c) Atividade que se pretende realizar;
d) Perccurso a realiizar;
e) Diaas e horass em que a atividaade
ocorrerá.
to é acom
2. O requerimen
r
mpanhado dos
d
seguintes documentos
d
s:
a) Traaçado do percurso da
d prova ou
atividade, sobre map
pa ou esb
boço da reede
viária,
v
em escala
e
adeq
quada, que permita uma
correta an
nálise do percurso, indicando de
forma
f
claraa as vias abrrangidas, ass localidadees e
os horário
os prováveeis de paassagem nas
n
mesmas, beem como o sentido de marcha;
b) Reggulamento da prova ou memó
ória
descritiva da atividaade que estabeleça
e
as
normas a que a prova deve obede
ecer;
c) Parecer das forças policiais que
q
superintend
dam no terrritório a perrcorrer;
d)Pareccer da EP ‐ Estradas de
e Portugal, SA,
S
no caso de
d utilizaçãão de viass regionaiss e
nacionais;
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e) Pareecer da Federação ou
u Associaçãão
D
Desportiva
respetiva, que pode ser sobre a
forma de vissto no regullamento da prova.
f) Fotocópia do cartão
c
de identificaçãão
fiscal.
4. O Município da Amadora solicitara aos
em cujo território a prova se
m
municípios
d
desenvolver
rá, a aprrovação do
d
respetivvo
p
percurso.
5. Os municípios
m
c
consultados
s dispõem do
d
p
prazo
de 15 dias para se
s pronunciarem sobree o
p
percurso
prretendido, devendo comunicar a
s deliberaação ou deecisão ao Município
sua
M
d
da
A
Amadora,
presumindo‐‐se como in
ndeferimento
a ausência de
d resposta..
6. No caso
c
da pro
ova se desenvolver por
u percurso
um
o que abran
nja somentee um distritto,
o parecer a que se refeere a alíneaa c), do n.º 2,
d
deve
ser solicitado, pelo inteeressado, ao
a
C
Comando
D
Distrital
da PSP e ao Comando da
d
B
Brigada
Terrritorial da GNR.
G
7. No caso
c
da pro
ova se desenvolver por
u percursso que abrranja mais do que um
um
u
D
Distrito,
o parecer
p
a que se referre a alínea c),
c
d n.º 2 desste artigo deve
do
d
ser so
olicitado, peelo
in
nteressado,, à Direção
o Nacional da PSP e ao
a
C
Comando
Geral da GNR
R.
Artigo 130.º
nça
Concesssão da licen
1. A co
oncessão daa licença fica sujeita ao
a
p
parecer
favvorável, vinculativo, das entidades
leegalmente competentees.
2. A licença é concedida pelo prazo
dela
devendo
s
solicitado,
constaar,
d
designadam
mente, o tipo de eventto, o local ou
o
p
percurso,
ass horas da realização da prova, beem
c
como
quaissquer condições que tenham sid
do
d
definidas
ou
u impostas no
n licenciam
mento.
3. Aquaando do leevantamentto do alvarrá,
d
deve
o reequerente apresentarr seguro de
d

responsabilidade civill bem com
mo seguro de
acidentes pessoais.
p
Arttigo 131.º
Com
municações
Do conteúdo
c
da licençça é daado
conhecimento às forças policiais
p
q
que
superintend
dam no território a percorrer ou, no
caso de pro
ovas que desenvolvam
m em mais do
que um Disstrito, à Direção Nacio
onal da PSP
Pe
ao Comand
do Geral da GNR.
APÍTULO VI
CA
Realização de fogue
eiras
Arttigo 132.º
Fogueiras
1. É prroibido acender fogue
eiras nas ru
uas,
praças e mais lugares públicos daas povoaçõ
ões,
bem como
o a menos de 30 m de quaisqu
uer
construções e a meno
os de 300 m de bosqu
ues,
matas, lenhas, searas, palhas, depósitos de
substânciass
e,
suscetííveis
de
arder
independen
ntemente d
da distânciaa, sempre que
q
deva prever‐se risco de incêndio.
2. Pode a Câmaraa Municipal da Amado
ora
licenciar ass tradicionaais fogueiraas de Natal e
dos Santo
os Popularres, estab
belecendo as
condições para a suaa efetivação
o e tendo em
e
conta as precauções necessáriass à seguran
nça
das pessoass e bens.
Arttigo 133.º
Req
querimento
O requerimento para licen
nciamento da
realização de fogueiiras, a ap
presentar nos
n
termos
t
do artigo 4º do presen
nte código,, é
apresentad
do com 15
5 dias de antecedênccia,
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ssobre a daata previstaa para o evento, deele
d
devendo
con
nstar:
a)Fundaamento para a reealização da
d
fogueira soliicitada;
b)Termo
o de resp
ponsabilidade assinad
do
p
pelo
requerente indicando que a realização da
d
e
fogueira garante to
odos os requisitos
r
c
condicionali
smos técnicos neccessários ao
a
e
exercício
deesta atividad
de sem colo
ocar em risco
p
pessoas
ou bens, bem
m como não
o existe risco
d propagaação do fogo para além da áreea
de
o
onde
a ativid
dade vai terr lugar;
c)Fotocó
ópia
do
o
Docum
mento
d
de
id
dentificação
o civil ou do cartão
o de Pesso
oa
C
Coletiva;
d)Fotoccópia
do
o
docum
mento
d
de
id
dentificação
o fiscal.
TITULO V
Da ocupação do
d domínio público,
semipúblicco e privado
o
CAPITULO I
Dispossições gerais
Artigo 134.º
Â
Âmbito
ulo dispõee sobre as
O presente Titu
c
condições
d ocupaçãão e utilização privativa
de
d espaços públicos ou afetos ao domín
de
nio
p
público,
sem
mipúblico e privado municipal e
s
sobre
os critérios que devem ser observados
n afixação,, inscrição e difusão de mensagens
na
p
publicitárias
s de natureeza comerccial, qualqu
uer
q seja o meio
que
m de insttalação utilizado no sollo,
s
subsolo
ou espaço
e
aéreeo.

Arttigo 135.º
Definições
Para effeitos do presente Cód
digo entend
de‐
se por:
a) «Andaime», esstrado provisório sobree o
qual traballham os op
perários em
m construçõ
ões
altas;
b) «A
Anúncio eeletrónico», o sistema
computorizzado de em
missão de mensagenss e
imagens, com possiibilidade de
d ligação a
circuitos dee TV e vídeo
o e similaress;
c) «A
Anúncio iluminado», o supo
orte
publicitário
o sobre o qual se faça inciidir
intencionalmente umaa fonte de lu
uz;
d) «A
Anúncio luminoso», o supo
orte
publicitário
o que emita luz própria;
e) «Baandeira», a insígnia, inscrita em
e
pano, de uma ou mais cores, ide
entificativa de
países, enttidades, orgganizações e outros, ou
com fins co
omerciais;
f) «Baandeirola», o suporte
e rígido que
q
permaneçaa oscilante, afixado em
m fachada de
edifícios;
g) «Ch
hapa», o suporte não
n
lumino
oso
aplicado ou
u pintado em parame
ento visível e
liso, cuja maior
m
dimensão não exccede 0,60 m e
a máxima saliência
s
não
o excede 0,05 m;
h) “Domínio públiico municip
pal”, bens que
q
como tal são claassificados, quer pela
dualmente ou
Constituição ou por lei, individ
mediante a identificação por tip
pos, quer por
p
deliberação
o municipal;
i) “Domínio seemipúblico municipaal”,
Visibilidade
V
e a partir das vias públicas de
mensagenss publicitáriaas.
j) “Dom
mínio privado municip
pal”, todos os
restantes bens
b
do M
Município, quer estejam
afetos ou não ao serviço público.
k) «Esplanada ab
berta», a instalação no
espaço público de m
mesas, cade
eiras, guard
da‐
ventos,
v
g
guarda‐sóis,
, estrado
os, floreirras,
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tapetes, aquecedore
a
s verticais e outtro
m
mobiliário
urbano, seem qualqu
uer tipo de
d
p
proteção
fixa ao solo, destinada a apoiiar
e
estabelecim
mentos de restauraçção ou de
d
b
bebidas
e similares ou emprreendimentos
turísticos;
l) “Essplanada fechada”, esplanad
da
in
ntegralmen
nte
proteegida
do
os
agentes
c
climatéricos
s, mesmo que, qu
ualquer dos
e
elementos
da estrutura e ou co
obertura seeja
rebatível, exxtensível ou
u amovível;
m) «Exp
positor», a estrutura própria paara
a
apresentaçã
ão de produ
utos comerrcializados no
n
in
nterior do
d
estabeelecimento comercial,
in
nstalada no
o espaço público;
n) «Floreira», o vaso ou reccetáculo paara
p
plantas,
d
destinado
ao emb
belezamentto,
m
marcação
ou
u proteção do espaço público;
p
o)«Guarda‐vento»,, a armação
o que protegge
d vento o espaço
do
o ocupado
o por um
ma
e
esplanada;
p) «Guindaste», aparelho para levantarr e
d
deslocar
graandes pesoss;
q) «Leetras soltaas ou síímbolos», a
m
mensagem
publicitáária
não
luminossa,
d
diretamente
e aplicadaa nas fachadas dos
e
edifícios,
nas montras, nas portas ou janelas;
r) «M
Mobiliário urbano», as coissas
in
nstaladas, projetadas
p
ou apoiadaas no espaço
p
público,
desstinadas a uso público, que prestaam
u serviço coletivo ou
um
o que com
mplementaam
u
uma
atividade, ainda que
q de mod
do sazonal ou
o
p
precário;
s) «M
MUPI», (M
Mobiliário Urbano de
d
P
Publicidade
e Inform
mação), ass estruturras
m
multiface,
dotadas
normalmente
d
de
illuminação interior, co
oncebidas para
p
servir de
d
s
suporte
àss mensaggens publicitárias ou
o
in
nformativass;
t) «Palaa», elemen
nto rígido de proteçãão
c
contra
agen
ntes climatééricos, com
m predomín
nio
d dimensão horizontaal, fixo aoss paramentos
da

das fachadas, contendo umaa mensageem
publicitária;
u) «Paainel», disp
positivo co
onstituído por
p
uma superrfície para afixação de
d mensageens
publicitárias estáticas ou rotativvas, envolvido
s
fixaada
por uma moldura e esttrutura de suporte
diretamentte ao solo, ccom ou sem
m iluminação
o;
v) «Passarela», ponte, geralmen
nte
estreita, co
onstruída so
obre a rua para
p
passageem
de peões, durante o período de
e execução de
uma obra;
w) «P
Placa», o suporte não
n
lumino
oso
aplicado em
m paramen
nto visível, com ou seem
emolduram
mento, cujaa maior dimensão não
n
excede 1,50
0 m;
x) «Publicidade sonora», a atividaade
publicitária que utilizaa o som co
omo elemen
nto
de divulgaçção de menssagem publlicitária;
y) «Qu
uiosque», p
pequena co
onstrução que
q
pode ser aberta em todos ou algguns dos seeus
lados, errguida em
m lugare
es públiccos,
usualmentee destinada à vendaa de jornaais,
revistas, tabaco, floress ou que pode funcion
nar
como bilheteira ou posto de inforrmação;
z) «Saanefa», o elemento vertical de
proteção co
ontra agenttes climatéricos, feito de
lona
ou
matériaa
similarr,
colocaado
transversal
t
mente na p
parte inferior dos toldos,
u
mensaggem publicitária;
contendo uma
aa) «Suporte
«
o», o meio
publicitário
utilizado para a transmissãão de uma
mensagem publicitáriaa;
bb)«Taabuleta», o suporte não
n
lumino
oso,
afixado perpendicularrmente às fachadas dos
d
edifícios, qu
ue permite a afixação de
d mensageens
publicitárias em ambas as faces;
cc)«Tap
pume», ved
dação provisória feita de
material meetálico que separa a ob
bra da rua;
dd)«Teela e Lona»
», dispositivvo de supo
orte
de mensaggem publiccitária inscrita em teela,
afixada nass empenas dos edifícios ou outros
elementos de afixação
o;
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ee) «To
oldo», o elemento
e
de proteçãão
c
contra
agen
ntes climatééricos, feito
o de lona ou
o
m
material
similar, rebatível, aplicável em
e
q
qualquer
tip
po de vãos,, como mon
ntras, janelas
o portas de estabeleccimentos co
ou
omerciais, no
n
q
qual
pode estar inserida umaa mensageem
p
publicitária;
ff)«Toteem e mono
oposte», tod
do o suporrte
p
publicitário,
de
i
informação
ou
d
de
id
dentificação
o,
singu
ular
ou
coletivvo,
n
normalment
te constitu
uído por estrutura
e
d
de
m
multiface
em
m suporte monolítico,
m
podendo ser
s
lu
uminoso, ilu
uminado ou
u não ilumin
nado;
gg) «Vittrina», o mo
ostrador en
nvidraçado ou
o
transparente, embutido ou salien
nte, colocad
do
n fachada dos estabeelecimentos comerciais,
na
o
onde
se exxpõem objeetos e pro
odutos ou se
a
afixam
inforrmações;
hh) «Outros elem
mentos», disspositivos de
d
a
apoio,
à realização daas obras dee construçãão
c
civil
que, para
p
o efeito, devam permaneccer
p
provisoriam
ente na via pública.
Artigo 136.º
Aquiisição do direito de ocu
upação do
espaço público, semipúblico e privado
mun
nicipal
1. O direito
d
de ocupação do espaço
p
público,
sem
mipúblico e privado mu
unicipal pod
de
s adquirido:
ser
a) Atravvés de meraa comunicaçção prévia ou
o
d comunicaação préviaa com prazo
de
o, nos termos
e condiçõees previstos nos artiigos 138º e
s
seguintes
do
o presente Código;
C
b) Nas situações não enqu
uadráveis no
n
n
número
anterior, atraavés do liccenciamentto,
p
previsto
no
os artigos 177º e seguintes
s
d
do
p
presente
Có
ódigo.
2. As meras
m
comunicações prévias e as
c
comunicaçõ
ões prévias com prazo
o, devem ser
s

apresentad
das pelos interessados, através do
“Balcão do Empreendeedor”.
Arttigo 137.º
Princíípios gerais de ocupaçãão do espaçço
público, semipúblicco e privado
o municipal
1. A ocupação
o do espaço público,
semipúblico
o e privaado no Município
M
da
Amadora
A
d
deve
efetuar‐se em conformidaade
com os princípios
p
gerais que abaixo se
indicam, visando a salvaguarda da seguran
nça,
o, designad
da‐
ambiente e equilíbrrio urbano
mente:
obstrução de
d perspetivvas
a) Não provocar o
panorâmicaas ou afeetar a esstética ou o
ambiente dos
d lugares ou da paisaagem;
b) Nãão prejudicar a beleza ou o
enquadram
mento de mo
onumentoss nacionais, de
edifícios de
d interesse público
o ou outros
suscetíveis de ser classificados pe
elas entidad
des
públicas, nãão afetando igualmen
nte o acesso
oa
edifícios, jardins, praçaas, ou outro
os locais;
c) Não causar prejjuízos a tercceiros;
d) Não
o afetar a seegurança das pessoas ou
das coisass, nomead
damente, na
n circulaçção
rodoviária ou
o ferroviárria;
e) Não
o apresentaar disposiçõ
ões, formatos
ou cores que possam confundir‐‐se com os da
sinalização de tráfego;;
ões,
f) Não prejudicar a circulaçãão dos peõ
devendo gaarantir a acessibilidad
de de pesso
oas
com mobiilidade red
duzida, noss termos da
legislação em
e vigor;
g) Não
o prejudicarr a saúde e o bem‐esstar
das pessoaas, designad
damente po
or ultrapassar
níveis de ru
uído acima d
dos admissííveis por lei;
h) Não afetar a qualidad
de das áreeas
verdes,
v
dessignadamen
nte por con
ntribuir paraa a
sua degrradação o
ou dificulltar a sua
s
conservação;
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i) Não prejudicar
p
a eficácia da
d iluminaçãão
p
pública;
j) Não prejudicar
p
a eficácia da
d sinalizaçãão
d trânsito;
de
k) Não prejudicarr a utilizaçção de outtro
m
mobiliário
urbano;
l) Não afetar a açção dos con
ncessionários
q operam
que
m à superfície ou subsolo;
2. O disposto
d
no
o presentee artigo nãão
im
mpede o Município
M
da Amadoraa de proibirr a
o
ocupação
d espaço público, seemipúblico e
do
p
privado
municipal, parra algum ou alguns dos
fins previsto
os no artiggo anteriorr, em toda a
á
área
do Mun
nicípio ou apenas em parte
p
dela.
3. O Mu
unicípio da Amadora pode
p
orden
nar
a transferêência de qualquer
q
e
elemento
d
de
m
mobiliário
u
urbano
ou elemento de afixaçãão,
in
nscrição ou
o
divulggação de mensagens
p
publicitárias
s para outro loccal quand
do
im
mperativos de reordeenamento do
d espaço ou
o
razões de in
nteresse público o justtifiquem, seem
q
que
daí resulte
r
qu
ualquer ob
brigação de
d
in
ndemnizar.
Artigo 138.º
Obrrigações do titular do direito
d
de
pação
ocup
o
o
ou
O titular do dirreito de ocupação
u
utilização
do domínio público, seemipúblico e
p
privado
mu
unicipal fica vinculaado, nomeea‐
d
damente,
àss seguintes obrigações:
a) Não
o procedeer à adultteração dos
e
elementos
tal como foram
f
apro
ovados ou a
a
alterações
d demarcaçção efetuad
da
da;
b) Colo
ocar em lugar visíveel, cópia da
d
d
declaração
de ocupaçção do esp
paço públicco,
s
sendo
o casso, o alvará emitido peelo Municíp
pio
d Amadoraa, salvo quando as cond
da
dições de uso
d domínio público, peelas suas carraterísticas,, o
do
n permitaam;
não

c) Não
o ocupar ou utilizar o domínio
público, semipúblico e privado municipal
m
paara
fins
f diverso
os dos declaarados ou liccenciados;
d) Pagaar pontualm
mente as taaxas e dem
mais
quantias fixadas
f
para cada ocupação
o
ou
utilização, salvo
s
se delas estiver issento;
e) Ressponsabilizaar‐se, inclu
usive peran
nte
terceiros,
t
p quaisqu
por
uer prejuízo
os decorrentes
da ocupaçãão ou utilizaação do dom
mínio público,
semipúblico
o e privaado municcipal ou das
d
intervençõees nele paraa tanto levaadas a efeito
o;
f) Remover equip
pamento urbano, quan
ndo
A
seem
solicitado pelo Municcípio da Amadora,
q
indemnização
o, seja a que
q
direito a qualquer
título
t
for, nomeadam
n
ente, pelass benfeitoriias,
ainda quee necessáriias, obras e trabalh
hos
eventualmeente executados, no prazo
p
que lhe
for
f fixado;
g) Execcutar as obrras de reparação das vias
v
públicas, qu
uando for caso disso;
h) Reaalizar as ob
bras de conservação do
equipamen
nto urbano, exigidas pela Câmaara
Municipal da
d Amadoraa;
i) Não realizar ob
bras a que se
s referem as
alíneas anteriores sem a competen
nte
autorização
o;
j) Comunicar imed
diatamente
e ao Município
da Amado
ora quaisquer interfe
erências co
om
outros
ntos
já
instalados,
equipamen
ndo, se for caso disso, novo projeeto
apresentan
com as alteerações necessárias;
tos
k) Obsservar a leggislação e Regulamen
R
Municipais relativos a intervençõ
ões no espaaço
aéreo, solo e subsolo m
municipais;
l) Repo
or a situaçãão existente
e no local, tal
como se en
ncontrava à data da occupação, fin
ndo
o prazo da licença ou ccomunicaçãão prévia.
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Artigo 139.º
Co
onservação dos equipaamentos
1. O tittular do dirreito de occupação devve
c
conservar
oss elementos do mobiliáário urbano
oe
d
demais
equiipamentos de
d apoio qu
ue utilizar nas
m
melhores
co
ondições dee apresentaação, higien
ne
e arrumação
o.
2. Con
nstitui iguaalmente obrigação do
d
titular da liccença mantter a limpezza do espaço
c
circundante
ao ocupado ou utilizado.
Artigo 140.º
Segurança e vigilância
to
A segurrança e vigilância do equipamen
e
u
urbano
e demais eq
quipamento
os de apo
oio
in
ncumbem ao
a titular daa licença.
Artigo 141.º
Condiçãão de eficáccia
1. O direito à ocu
upação ou utilização do
d
e
espaço
púb
blico só see torna efficaz após o
p
pagamento
das taxas devidas.
2. Só see torna iguaalmente eficaz o direito
d ocupação e utilizaçção do esp
de
paço públicco,
s
semipúblico
o e privad
do municipal caso o
requerente proceda ao início daa ocupação e
u
utilização
do local, no
o prazo preetendido, no
n
â
âmbito
do regime da
d mera comunicaçãão
p
prévia,
ou no
n prazo in
ndicado no deferimento
d licenciam
do
mento.

adquirido por períod
dos sazonaais, renova‐se
anualmentee, de formaa automáticca, desde que
q
o interessad
do liquide a respetiva taxa.
t
CA
APITULO II
Regiime da Merra Comunicaação Préviaa
Arttigo 143.º
Ocup
pações abraangidas pelo
o regime daa
M
Mera
Comu
unicação Pré
évia
Enconttra‐se sujeita a mera comunicaçção
prévia ou comunicaçãão prévia com prazo, a
pretensão de ocupaçção do espaço público,
entendido como a árrea de acessso livre e de
o afeta ao domínio pú
úblico, para os
uso coletivo
seguintes fiins:
a) Instaalação de to
oldo e respe
etiva sanefaa;
b) Instaalação de essplanada ab
berta;
c) Instaalação de esstrado e guaarda‐ventoss;
d) Instaalação de viitrina e expositor;
e) Instalação de ssuporte publicitário, nos
n
nsado o lice
enciamento da
casos em que é dispen
o da insscrição de
e mensageens
afixação ou
publicitárias de natureeza comercial;
f) Insttalação de arcas e máquinas de
gelados;
g) Instalação de brinquedoss mecânicoss e
ntos similarees;
equipamen
h) Instaalação de floreira;
i) Instaalação de co
ontentor paara resíduos e
ou resíduoss sólidos urb
banos;
Arttigo 144.º
Conteeúdo da Meera Comunicação Préviia

Artigo 142.º
Renovação
O direitto de ocupaação do esp
paço públicco,
ssemipúblico
o e privado municipal e ou afixaçãão,
in
nscrição e difusão
d
de mensagens
m
publicitáriaas,
a
adquirido
no
os termos dos
d regimes contemplla‐
d
dos
no prresente Có
ódigo, à exceção do
d

1. A mera comuniicação prévvia referida no
número an
nterior con
nsiste num
ma declaraçção
que perm
mite ao interessad
do proced
der
imediatameente à ocup
pação do esspaço público,
após o pagaamento dass taxas devidas.
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2. A mera
m
com
municação prévia devve
c
conter,
a
além
de
outros
elementos
id
dentificados em porttaria dos membros
m
d
do
G
Governo
responsáveeis pelas áreas da
d
m
modernizaçã
ão adminisstrativa, daas autarquias
lo
ocais e da economia:
e
a) A identidade do titular da exploração
e
d
do
e
estabelecim
mento, com menção do
d nome ou
o
firma e do número
n
de identificação fiscal;
b) O en
ndereço da sede da peessoa coletiva
o do empreesário em nome
ou
n
individ
dual;
c) O endereço
e
d estabeleecimento ou
do
o
a
armazém
e o respetivo nome ou in
nsígnia;
d) A indicação do
o fim pretendido com a
o
ocupação
do
o espaço pú
úblico;
e) A ideentificação das carateerísticas e da
d
lo
ocalização do
d mobiliário urbano a colocar;
f) A decclaração do titular da exploração
e
d
de
q
que
respeita integraalmente ass obrigações
leegais e reggulamentarees sobre a ocupação do
d
e
espaço
público.
3. O tíítulo do direito de ocupação
o
o
ou
u
utilização
do
o espaço pú
úblico é con
nstituído peelo
c
comprovativ
vo eletrón
nico de entrega da
d
c
comunicaçã
o préviaa no «Balcão
«
d
do
E
Empreended
dor» e pelo
p
comp
provativo do
d
respetivo paagamento de
d taxas.
Artigo 145.º
unicação dee atualização de dados
Comu
O titular da exxploração do estab
be‐
leecimento é obrigado
o a manterr atualizados
todos os daados constaantes do n.ºº 2 do artiggo
1
144º,
deven
ndo procedeer a essa attualização no
n
p
prazo
máxim
mo de 60 diias após a ocorrência
o
d
de
q
qualquer
mo
odificação.

Arttigo 146.º
Cessaçãão da Ocupaação
1. O interessado
o na exploração de um
u
estabelecim
mento devee para comu
unicar atravvés
do «Balcão
o do Empreeendedor» a cessação da
ocupação do espaço
o público para os fins
f
anteriormeente declaraados.
2. No caso da ceessação da ocupação do
espaço púb
blico resulttar do ence
erramento do
estabelecim
mento, disp
pensa–se a comunicaçção
referida no
o número anterior, bastando
b
paara
esse efeito
o a comuniicação do encerramen
e
nto
do estabeleecimento feeita junto do
d «Balcão do
Empreendeedor».
Arttigo 147.º
Req
quisito paraa a aplicação da Mera
Comuniccação Préviaa
Aplica‐‐se o regim
me da mera comunicaçção
prévia à deeclaração reeferida no n.º
n 1 do artigo
144º do presente Cód
digo se as caaraterísticas e
localização do mobiliáário urbano
o respeitareem
os limites constantes
c
nos artigoss 148º a 16
64º
do presentee Código.
CA
APÍTULO III
Crittérios para a ocupação do espaço
público, semip
público e prrivado
Arttigo 148.º
In
nstalação de esplanada aberta
1. Na instalação d
de uma esplanada abeerta
devem resp
peitar‐se as seguintes condições:
c
a) Ser contígua à fachada do respettivo
estabelecim
mento;
b) A ocupação transversaal não po
ode
exceder a largura daa fachada do respetivo
estabelecim
mento;
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c) Deixaar um espaaço igual ou
o superior a
1
1,50
m em toda a larrgura do vão de portta,
p
para
garantir o acesso livre e direeto à entrad
da
d estabeleccimento;
do
d) Não alterar
a
a superfície do passeio ond
de
é instalada, sem prejuíízo do dispo
osto no n.ºº 5
d presentee artigo;
do
e) Não ocupar mais de 50% da
d largura do
d
p
passeio
onde é instalad
da;
f) Os prroprietárioss, os concesssionários ou
o
o exploradores de estabeleciimentos sãão
os
responsáveis pelo esstado de limpeza dos
p
passeios
e das esplan
nadas aberttas na parrte
o
ocupada
e na
n faixa contígua de 3 m.
m
2. O mobiliário
m
urbano utiilizado com
mo
c
componente
e de uma esplanada aberta devve
c
cumprir
os seguintes
s
reequisitos:
a) Ser instalado exclusivame
e
ente na áreea
c
comunicada
a de ocupação da esplaanada;
b) Ser próprio
p
parra uso no exterior
e
e de
d
u
uma
cor ad
dequada ao
o ambientee urbano em
e
q a esplan
que
nada está in
nserida;
c) Os guarda‐só
óis serem
m instalados
e
exclusivame
ente duraante o período de
d
funcionamento da espllanada e suportados por
u
uma
base que garaanta a seggurança dos
u
utentes;
d) Os aquecedores verticais sereem
p
próprios
parra uso no exterior e reespeitarem as
c
condições
de segurançaa;
e) Nos passeios co
om paragen
ns de veículos
d transporrtes coletivo
de
os de passaageiros não
oé
p
permitida
a instalação
o de esplaanada aberrta
n
numa
zona de
d 5 m paraa cada lado da paragem
m.
3. É peermitida a instalação de estrados
c
como
apoio
o a uma esplanadaa, quando o
d
desnível
d
do
pavim
mento ocu
upado peela
e
esplanada
f superio
for
or a 5% de inclinaçãão,
d
devendo
ser observadas ass seguintes
c
condições:

a) Os estrados d
devem ser amovíveiss e
construídoss, preferen
ncialmente, em módu
ulos
de madeiraa;
b) Oss estrados devem garantir a
acessibilidaade de peessoas com
m mobilidaade
reduzida;
c) Os estrados
e
não podem exceder
e
a co
ota
máxima
da
soleeira
da
porta
do
estabelecim
mento respeetivo ou 0,2
25 m de altu
ura
face
f
ao pavvimento;
d) Sem
m prejuízo da observân
ncia das regras
estipuladass no artigo
o 6.º, na instalação de
estrados sãão salvaguaardadas as condições de
segurança da circulaçãão pedonall, sobretudo
oa
acessibilidaade dos cid
dadãos com
m mobilidaade
reduzida, nos termos d
da legislação em vigor.
4. Naa ocupaçãão de passeios co
om
esplanadas deve ser sempre garantida a
largura mín
nima de 2,2
25 m contaados do lan
ncil
exterior, seendo que deentro destaa medida deeve
que ser ob
brigatoriam
mente salvaguardado um
u
corredor peedonal com
m um mínim
mo de 1,50
0m
de largura, contínuo e totalme
ente livre de
obstáculos..
Arttigo 149.º
Instalação
o de guarda‐‐vento
m guarda‐vvento deve ser
A instaalação de um
feita
f
nas seeguintes con
ndições:
a) Serr amovíveel e instalado exclu
usi‐
vamente
v
durante o ho
orário de fu
uncionamen
nto
do respetivvo estabeleccimento;
b)
Junto
de
esplanad
das,
perpendicu
ularmente ao plano marginal da
fachada;
f
c) Não
o ocultar rreferências de interesse
público, nem prejjudicar a seguran
nça,
salubridadee e boa vvisibilidade local ou as
árvores porrventura existentes;
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d) Sem exceder 3,,50 m de avvanço, nunca
p
podendo
exxceder o avaanço da esp
planada junto
d qual estáá instalado;
da
e) Garantir no mínimo 0,05 m de distânccia
d seu plano
do
o inferior ao pavimentto, desde qu
ue
n tenha reessaltos sup
não
periores a 0,02
0 m;
f) Utilizzar materiaais inquebrááveis, lisos e
transparentes, podendo existir uma parrte
o
opaca
do gu
uarda‐vento
o, que não pode
p
exced
der
0 m contados a parttir do solo;
0,60
g) No caaso de ser utilizado
u
vid
dro, o mesm
mo
tem que serr obrigatoriaamente lam
minado.
h) Na in
nstalação dee um guarda‐vento devve
a
ainda
respeeitar‐se um
ma distânccia igual ou
o
s
superior
a:
i) 0,80 m entre o guarda‐vento e outros
e
estabelecim
mentos, mon
ntras e acessos;
ii) 2 m entre o guarda‐vento e outtro
m
mobiliário
urbano.
Artigo 150.º
Instalaçção de vitrin
na

mente durante
d
o seu horário de
funcioname
f
ento e nas sseguintes co
ondições:
a) O exxpositor ap
penas pode ser instalaado
em passeio
os com larggura igual ou
o superior a
2,25 m;
b) Ser contíguo à fachada do respetivo
estabelecim
mento;
c) Reseervar um co
orredor de circulação de
peões iguall ou superio
or a 1,50 m entre o lim
mite
exterior do passeio e o expositor;;
d) Não
o prejudicar o acesso aos edifíccios
contíguos;
o exceder 1
1,50 m de altura
a
a partir
e) Não
do solo, neem exceder 1 m de avaanço, contaado
a partir do plano da fachada do edifício;
f) Reseervar uma aaltura mínim
ma de 0,20
0m
contados a partir do plano inferior do
expositor ao solo ou 0,,40 m quando se trate de
um expositor de produ
utos alimentares.
Arttigo 152.º
Instalaação de arcaa ou máquin
na de gelad
dos

Na instalação dee uma vittrina deveem
respeitar‐se as seguintees condiçõees:
a) Ser instalada junto à fachada do
d
e
estabelecim
mento;
b) Não se sobrep
por a cunhaais, pilastraas,
c
cornijas,
em
molduramen
ntos de vãos de portass e
jaanelas ou a outros elementos com interesse
a
arquitetónic
co e decorattivo;
c) A alttura da vitrrina em relação ao so
olo
d
deve
ser igu
ual ou superrior a 1,40 m e inferiorr a
1 m;
1,80
d) Não exceder 0,15
0
m de balanço em
e
relação ao plano
p
da facchada do ed
difício.
Artigo 151.º
Instalação de expositor
Por cad
da estabellecimento é permitid
do
a
apenas
um
m expositor, instalad
do exclusivva‐

Na insttalação de u
uma arca ou máquina de
gelados devem respeitar‐se as seguintes
condições de
d instalaçãão:
a) Seer contíggua à fachada do
estabelecim
mento, preeferencialme
ente junto
o à
sua entradaa;
b) Não
o exceder 1 m de avan
nço, contado
oa
partir do plano da fach
hada do edifício;
c) Deixar livre um corredor no
o passeio co
om
uma larguraa não inferior a 1,50 m.
m
Arttigo 153.º
Instaalação de brinquedo mecânico
m
ou
u
equipamento similar
A instaalação de u
um brinque
edo mecânico
ou de um equipameento similar deve ain
nda
respeitar ass seguintes condições:
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a) Seer contígu
ua à fachada
f
d
do
e
estabelecim
mento, prefferencialmeente junto à
s entrada;
sua
b) Não exceder 1 m de avançço, contado
oa
p
partir
do plaano da fachaada do ediffício;
c) Por cada
c
estabelecimento
o é permitid
do
e
a
apenas
u
um
brinq
quedo
m
mecânico
e
equipament
to similar, servindo
s
exclusivamen
nte
c
como
apoio ao estabeleecimento;
d) Deixxar livre um
m corredorr no passeeio
c
com
uma larrgura não in
nferior a 1,5
50 m.
Artigo 154.º
Instalação de floreiira
A floreeira deve ser instalaada junto à
fachada do respetivo estabelecim
mento e nas
s
seguintes
co
ondições:
a) As plantas
p
utilizadas nas floreiras nãão
p
podem
ter espinhos
e
ou
u bagas veneenosas;
b) O tittular do esstabelecimeento a que a
floreira perttença deve proceder à sua limpezza,
ue
rega e subsstituição daas plantas, sempre qu
n
necessário.
Artigo 155.º
do e da resp
petiva saneffa
Instalação de told
A installação de um toldo e da respetiva
s
sanefa
devee respeitar as
a seguintess condições:
a) Devee existir uma distânccia do limiite
in
nferior do toldo ao solo igual ou
o superior a
2
2,30
m, mass nunca aciima do níveel do teto do
d
e
estabelecim
mento comeercial a qu
ue pertençça,
s
sendo
o mesmo aplicávvel aos caso
os em que no
n
toldo esteja instalada a respetiva sanefa;
s
b) A instalação não pode exceder os
liimites laterrais das instalações perrtencentes ao
a
respetivo esstabelecimeento;
c) Os to
oldos têm de ser rebatíveis e nãão
p
podem
exceder 65% da larguraa do passeeio
n
nem
excedeer um avançço superior a 3 m;

d) A in
nstalação d
do toldo, e da respettiva
sanefa, nãão pode ssobrepor‐se
e a cunhaais,
pilastras, co
ornijas, emo
olduramenttos de vãos de
portas e janelas
j
e outros ele
ementos co
om
interesse arrquitetónico
o ou decoraativo;
e) Os to
oldos devem
m ser de co
ores claras, e a
cor destes objetos
o
e daas inscriçõe
es publicitárrias
neles inseeridas devve ser compatível
c
e
enquadradaa com o meio envvolvente e a
fachada
f
do
o edifício, sendo que
e no caso de
aplicação de
d vários to
oldos no me
esmo edifíccio,
devem os mesmos
m
com
mpatibilizarr‐se entre si;
f) O toldo e a resp
petiva sanefa não podeem
ser utilizaados para pendurar ou afixar
quaisquer tipos
t
de objetos;
g) O titular d
do estabe
elecimento é
responsáveel pelo bom
m estado de
e conservaçção
e limpeza do
d toldo e da respetiva sanefa.
Arttigo 156.º
Instalaação de chapa
nas podem ser instalad
das
1. As chapas apen
ao nível do rés do chão
o dos edifícios.
2. Em cada ediffício, as ch
hapas deveem
apresentar dimensão
o, cores, materiais e
dos à estética do edifíício
alinhamenttos adequad
e não podem ocultarr elemento
os decorativvos
ou outros com intteresse na composiçção
arquitetónica das fachadas.
3. A instalação de uma chapa deeve
respeitar ass seguintes condições:
a) Não pode exced
der 0,60 m de largura;
b) Não pode exceeder o balan
nço de 0,05
5m
em relação ao plano m
marginal do edifício.
Arttigo 157.º
Instalaação de placa
1. A in
nstalação dee placas de
eve fazer‐see a
uma distân
ncia do solo igual ou
u superior ao
nível do 1.ºº andar dos edifícios.
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2. Não é permitidaa a instalaçãão de mais do
d
q uma placa por cada fração autónoma
que
a
o
ou
fogo, não se
s considerrando paraa o efeito as
p
placas
de prroibição de afixação dee publicidad
de;
3. Em cada ediffício, as placas deveem
a
apresentar
dimensão
o, cores, materiais e
a
alinhamento
os adequad
dos à estéticca do edifíccio
e não podeem ocultar elementoss decorativos
o outros com inteeresse na composiçãão
ou
a
arquitetónic
ca das fachaadas.
4. A instalação de uma placa devve
respeitar as seguintes condições:
c
a) Não pode
p
exceder 1,50 m de
d largura;
b) Não pode sobreepor‐se a gradeamentos
o zonas vazzadas em vaarandas.
ou
c) Não pode
p
ocultaar elemento
o decorativos
o outros com inteeresse na composiçãão
ou
a
arquitetónic
ca das fachaadas.
Artigo 158.º
Instalaçãão de tabuleeta

Arttigo 159.º
Instaalação de bandeirolas e bandeirass
1. As bandeirolaas e as bandeiras não
n
podem ser afixadas em
m áreas de proteção das
d
localidades.
2. As bandeirolas devem permanecer
oscilantes, apenas po
odendo serr afixadas nas
n
fachadas
f
do
os edifícios..
3. As bandeiraas devem permanecer
oscilantes, apenas po
odendo serr afixadas nas
n
fachadas
f
do
os edifícios..
4. A dimensão
d
m
máxima das bandeiro
olas
deve ser dee 0,60 m dee comprime
ento e 1 m de
altura.
5. A distância
d
en
ntre a partte inferior da
bandeira e da bandeeirola e o solo
s
deve ser
igual ou sup
perior a 2,6
60 m.
Arttigo 160.º
Instaalação de letras soltas ou
o símboloss

A instaalação de uma tabuleta devve
respeitar as seguintes condições:
c
a) O lim
mite inferior da tabuletaa deve ficarr a
u
uma
distânccia do solo igual ou superior a 2,6
60
m
m;
b) Não pode exced
der o balanço de 1,50 m
e relação
em
o ao plano
o marginal do edifíciio,
e
exceto
no caaso de ruas sem passeiios, em quee o
b
balanço
não
o pode exceder 0,20 m;;
c) Devee haver uma distância igual ou
o
s
superior
a 3 m entre tabuletas;
d) Em cada edifíccio, as tabu
uletas deveem
a
apresentar
dimensão
o, cores, materiais e
a
alinhamento
os adequad
dos à estéticca do edifíccio
e não podeem ocultar elementoss decorativos
o outros com inteeresse na composiçãão
ou
a
arquitetónic
ca das fachaadas.

olos
A apliccação de leetras soltass ou símbo
deve respeitar as segu
uintes condições:
a) Não
o pode exceeder 0,50 m de alturaa e
0,15 m de saliência;
s
b) A distância
d
en
ntre a parte
e inferior e o
solo não po
ode ser men
nor que 2 m;
m
c) Não
o pode po
ossuir aresstas vivas ou
elementos cortantes quando instaladas a
menos de 2,50
2 m de altura em relação ao solo;
d) A ap
plicação de letras soltaas ou símbo
olos
não pode ocultar eleementos de
ecorativos ou
outros co
om interesse na composiçção
arquitetónica das facchadas, e deve ter em
e
atenção a forma e a escala do
o edifício, de
modo a reespeitar a integridade
e estética do
mesmo.
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Artigo 161.º
Insttalação de anúncios
a
luminosos,
iluminados, não lum
minosos, eleetrónicos e
semellhantes
minados, nãão
Os anúncios luminosos, ilum
lu
uminosos, eletrónicoss e semelhaantes deveem
s colocados diretam
ser
mente sobree o plano da
d
fachada, não podendo,, em caso algum,
a
sereem
in
nstalados no
n extremo
o da partee inferior do
d
c
corpo
balaançado, e devem respeitar as
s
seguintes
co
ondições:
a) O balanço total não pode exceder 0,4
40
m no caso de
d serem colocados no paramento
o sobre um
ou
ma caixa de
d estores ou
o 2 m caso
s
sejam
colocaados sobre uma pala;
b) A distância enttre o passeeio e a parrte
in
nferior do anúncio nãão pode seer menor do
d
q 2,60 m e superior a 4 m;
que
c) Caso o balanço
o não exced
da 0,15 m, a
d
distância
en
ntre a partee inferior do
o anúncio e o
s
solo
não pode ser in
nferior a 2 m nem ser
s
s
superior
a 4 m;
d) Deveem ser con
nsiderados como limittes
laaterais as extremidade
e
es das monttras e portaas,
a alinhar com o ponto exterior, seendo que em
e
c
casos
de edifícioss de gaveto essta
c
condicionan
nte não é ap
plicável;
e) As estruturas dos
d anúncio
os luminoso
os,
illuminados,
não
luminosos,,
sistemas
e
eletrónicos
ou semelhantes insstalados nas
fachadas dee edifícios e em esp
paço público
d
devem
ficar, tanto quanto possíveel, encoberttas
e serem pintadas com
m a cor qu
ue lhes dê o
m
menor
destaaque;
f) Em cada edifício
o, deve pro
ocurar‐se qu
ue
o anúncioss tenham as
os
a mesmas dimensões e
q a sua instalação deefina um alin
que
nhamento;
g) Em edifícios
e
com
m galeria, e quando nãão
s
seja
possíveel colocar os
o anúncioss na fachad
da,
o mesmos devem ser coloccados enttre
os
c
colunas,
não sobressaindo da su
ua espessurra,

deixando liivre um esp
paço entre a coluna e o
anúncio pu
ublicitário de modo a que
q o supo
orte
seja lido como um
m elemento anexo à
arquiteturaa do edifício
o;
h) Nos casos referridos na alín
nea anterio
or a
distância entre o pavimento e a parte inferrior
do anúncio
o não pode ser menorr do que 2,,60
m;
i) Aquaando da aprresentação do pedido de
licenciamen
nto, juntam
mente com
m os dem
mais
elementos de apresen
ntação obrigatória, deeve
ser apreseentado term
mo de responsabilidaade
assinado pelo técn
nico respo
onsável pela
instalação do anúncio
o, bem com
mo declaraçção
emitida peela associaação profissional a que
q
pertença donde
d
conste a sua inscrição na
mesma;
j) Semp
pre que a instalação tenha lugar na
cobertura de edifíício, deve ainda ser
apresentad
do estudo de estaabilidade do
anúncio e contraato de seguro de
responsabilidade civil.
Arttigo 162.º
Instalaação de palas
e respeitar as
A instaalação das palas deve
seguintes condições:
nstalação não pode faazer‐se a uma
a) A in
distância do
o solo inferrior a 2,60 m,
m nem acima
da linha do
o nível do teeto do estab
belecimento a
que pertençam;
b) O baalanço totaal não pode
e exceder 2 m
ou 65% da largura do passeio e, lateralmen
nte,
os limites das instalações perrtencentes ao
titular
t
da liccença;
c) As palas não
o podem sobrepor‐se
s
e a
emolduram
mentos de vvão de porrtas e janellas,
gradeamen
ntos e o
outros ele
ementos de
interesse arrquitetónico
o ou decoraativo;
d) A co
or das palass objetos e das inscriçõ
ões
publicitárias nelas inseridas deve ser
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ccompatível e enquaadrada co
om o meeio
e
envolvente
e a fachadaa do edifício
o;
e) No caaso de apliccação de váárias palas no
n
m
mesmo
ediifício, devee ser apreesentado um
u
e
estudo
de conjunto para
p
a salvaguarda da
d
e
estética
da fachada;
f
f) Não é permitidaa a colocação de outros
s
suportes
pu
ublicitários apostos à pala nem aí
a
afixar
quaisq
quer tipos de
d objetos;
g) Aquaando da aprresentação do pedido de
d
liicenciamento, juntam
mente com
m os demaais
e
elementos
d apresen
de
ntação obriggatória, devve
s apresen
ser
ntado term
mo de resp
ponsabilidad
de
a
assinado
p
pelo
técnico responsável peela
in
nstalação do
d anúncio,, bem como declaraçãão
e
emitida
pela associaçção profisssional a qu
ue
p
pertença
donde consste a sua inscrição na
n
m
mesma.
Artigo 163.º
Instalação de telas e lonas
l
mitida a collocação de lonas sob
bre
É perm
e
empenas,
andaimes, edifício
os, grandes
s
superfícies
comerciaiss ou de serviços e
e
equipament
tos, desde que
q ocupem
m a totalidad
de
d superfície, e respeittem os seus limites e as
da
s
seguintes
co
ondições:
a) Deveem coincidirr ou se justaapor, total ou
o
p
parcialment
te, aos co
ontornos das
d
paredes
e
exteriores
dos edifícioss;
b) Só é admitida uma
u
licençaa por local ou
o
e
empena;
c) Na utilização de
d telas por
p parte de
d
e
empresas
dee venda ou aluguer dee publicidad
de,
d
deve
ficar previsto
p
no licenciameento inicial, o
d
dever
de submeter
s
à apreciaçãão camarárria
toda e qualq
quer alteraçção de imaggem;
d) Nas instalações
i
em edifício
os com obrras
e curso, devem ob
em
bservar‐se as seguintes
c
condições:

i) As telas e lonaas devem ficar
f
recuad
das
em relação ao tapumee de proteçãão;
ii) Apeenas podem
m permane
ecer no lo
ocal
durante o decurso do
o prazo de execução da
obra.
o do pedido de
e) Aquaando da apresentação
licenciamen
nto, juntam
mente com
m os dem
mais
elementos de apresen
ntação obrigatória, deeve
ser apreseentado term
mo de responsabilidaade
assinado pelo técn
nico respo
onsável pela
instalação do anúncio
o, bem com
mo declaraçção
emitida peela associaação profissional a que
q
pertença donde
d
conste a sua inscrição na
mesma e contraato de seguro de
responsabilidade civil.
Arttigo 164.º
Cond
dições de insstalação de um suporte
p
publicitário
fixado no solo
s
Sem prejuízo doss critérios definidos
d
paara
cada suporte pub
blicitário, os suportes
os fixados no solo devem
d
deixxar
publicitário
obrigatoriamente livre, um esp
paço igual ou
superior a 0,80
0
m em relação ao limite exterrno
do passeio.
CA
APITULO IV
nicação prévvia com praazo
Regime da comun
Arttigo 165.º
nicação Prévvia com Praazo
Regimee da Comun
1. Aplica‐se o rregime da comunicaçção
prévia com
m prazo à deeclaração prevista
p
no n.º
1 do artigo
o 102º do p
presente Có
ódigo, no caaso
de as caaraterísticass e a lo
ocalização do
mobiliário urbano não
o respeitarem os limites
referidos no
os artigos 1
148.º a 164..º do presen
nte
Código.
2. Ap
plica‐se aainda o regime da
comunicaçãão prévia co
om prazo à prestação de
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sserviços de restauraçãão ou de bebidas co
om
c
caráter
não
o sedentárrio, a realiizar, nomeea‐
d
damente,
em unidadees móveis ou
o amovíveeis
lo
ocalizadas em
e feiras ou
o em espaaços públicos
a
autorizados
para o exercício da vend
da
a
ambulante,
o
e em unidades móveis ou
a
amovíveis
lo
ocalizadas em
e espaçoss públicos ou
o
p
privados
de acesso púb
blico.
3. A comunicaçã
c
ão prévia com prazo
referida no n.º 1 con
nsiste numa declaraçãão
q
que
permite ao intteressado proceder à
o
ocupação
do espaço
o público, quando o
P
Presidente
da Câmarra Municip
pal Amado
ora
e
emita
despacho de deferimento
d
o ou quand
do
e não se pronuncie após
este
a
o decu
urso do prazo
d 20 dias, contando a partir do momento do
de
d
p
pagamento
das taxas.
4. A atividade prevvista no n.ºº 2 encontrra‐
s proibida na área do Município da Amadorra,
se
n termos previstos para
nos
p
a venda ambulantte,
a
apenas
podendo serr exercida excecionaal‐
m
mente,
nos locais, datas e horáários dispon
ni‐
b
bilizados
em
m edital pub
blicado paraa o efeito.
5. Para além das situações prrevistas no nº
2 do preseente artigo
o, não é permitida a
p
prestação
d serviçoss de restauração e de
de
d
b
bebidas
com
m caráter não sedentáário a realizzar
n
nomeadame
ente em unidades móveis ou
o
a
amovíveis
f
fora
dos lo
ocais, datas e horários
fixados parra o efeito por Despacho
D
d
do
P
Presidente
d Câmara Municipal
da
M
d Amadoraa.
da
Artigo 166.º
Dispensa de Licenciam
mento
Sem preejuízo da observância
dos critérios
o
d
definidos
no
os termos dos
d artigos 148º a 164º
d presentte Código, a mera comunicaçãão
do
p
prévia
ou o deferim
mento da comunicaçãão
p
prévia
com prazo, efeetuadas no
os termos do
d
a
artigo
102º e seguintees do presente Códiggo,
d
dispensam
a prática dee quaisquer outros atos

permissivoss relativam
mente à ocupação
o
do
espaço
público,
designad
damente
a
necessidade de proced
der a licencciamento ou à
celebração de contrato
o de concesssão.
CA
APITULO V
Regime d
de licenciam
mento
Arttigo 167.º
Liceenciamento
1. A ocupação, u
utilização ou
u intervençção
no domínio
o público m
municipal, semipúblico
s
o e
privado municipal fo
ora dos caasos previstos
para o regime de mera comunicaação prévia ou
de comuniccação prévia com prazo, está sujeeita
a licenciamento municcipal.
2. O licenciaamento obedece
o
ao
pressuposto
o da realizaação do inte
eresse público
e visa compatibilizar a finalidade
e da ocupaçção
com as necessidades socciais e as
características do meio
o envolventte.
mitida a ocupação
o
3. Não é perm
ou
utilização do
d domínio
o público, semipúblico
s
o e
privado municipal
m
para fins diferentes
daqueles qu
ue tenham sido licenciados.
4. A deliberação
o ou decisão sobre o
pedido de licenciamen
l
nto deve ser proferida no
prazo máximo de 90 d
dias a conttar da data de
o requerimeento, ou da data em que
q
entrada do
forem
f
entreegues os elementos ou
u documentos
solicitad
adicionais
dos
pelo
os
serviçços
competentes, salvo see outro prazzo for imposto
por circunstâncias excecionais.
5. Se a deliberaçção ou deccisão não for
proferida dentro do
no
o prazo enunciado
e
número an
nterior, deeve entend
der‐se que o
pedido de licenciamen
nto foi indefferido.
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Artigo 168.º
Requ
uerimento
1. O requerimeento deve conter as
s
seguintes
menções:
e
d
do
a) A identidade do titular da exploração
e
estabelecim
mento, com menção do
d nome ou
o
firma e do número
n
de identificação fiscal;
b) O en
ndereço da sede da peessoa coletiva
o do empreesário em nome
ou
n
individ
dual;
c) O endereço
e
d estabeleecimento ou
do
o
a
armazém
e o respetivo nome ou in
nsígnia;
d) A indicação do
o fim pretendido com a
o
ocupação
do
o espaço pú
úblico;
e) A ideentificação das carateerísticas e da
d
lo
ocalização do
d mobiliário urbano a colocar;
f) Núm
mero de liccença de utilização
u
o
ou
a
alvará
e resp
petiva data de emissão
o, no caso do
d
u
uso
do do
omínio pú
úblico, sem
mipúblico ou
o
p
privado
estar ligad
do à exxistência de
d
e
estabelecim
mento comeercial para o qual algu
um
d
daqueles
sejja exigido;
g) O loccal exato onde preten
nde efetuarr a
o
ocupação
ou
u utilização;
h) O peeríodo de ocupação ou utilizaçãão
p
pretendido,
tratando‐sse de perío
odo inferiorr a
u ano;
um
i) Outraas indicaçõees ou observvações, quee o
requerente considere úteis à ap
preciação do
d
s pedido;
seu
j) O ped
dido em term
mos claros e precisos.
2. O req
querimento é instruído
o com:
a)Docum
mento com
mprovativo de legitim
mi‐
d
dade
do req
querente;
b) Plan
nta de locaalização fornecida peelo
M
Município
d Amadora com iden
da
ntificação do
d
lo
ocal previstto para a occupação ou
u utilização,, à
e
escala
1:100
00;
c) Plantta ou fotogrrafia a cores indicando
oo
lo
ocal previstto para a ocupação
o
o utilizaçãão,
ou
c
colada
em fo
olha A4;

d) Deseenho do meeio ou artiggo a utilizar na
ocupação ou
o utilizaçãão, com a indicação da
forma,
f
dim
mensão, balanço e distância do
passeio;
e) Meemória deescritiva in
ndicativa dos
d
materiais, cores, con
nfiguração e legendass a
utilizar e outros documenttos julgad
dos
necessária para umaa melhor apreciação
a
do
pedido;
f)
A
Autorização
o
do
proprietárrio,
usufrutuário, locatário
o, ou titullar de outros
direitos, seempre quee o equip
pamento seja
instalado em propriedade alheia ou em regime
de propried
dade horizo
ontal;
g) Termo de ressponsabilidade assinaado
pelo técnicco responsáável pela instalação, ou
pela montagem e desmo
ontagem de
equipamen
nto fixo e ou
u móvel de apoio à obras
bem como declaração
o emitida pe
ela associaçção
profissional a que peertença, do
onde constee a
sua inscriçãão na mesm
ma.
3. Quando se tratee de ocupaçção, utilizaçção
nção no domínio público municip
pal,
ou interven
o pedido deeve ser insttruído com os elementos
mencionados no númeero anteriorr e ainda co
om:
a) Term
mo de resp
ponsabilidad
de do técnico
pela ocupação do dom
mínio públicco, bem com
mo
declaração emitida ela associaçãão profissional
a que perteença, dond
de conste a sua inscriçção
na mesma;
b) Decclaração de responsaabilidade por
p
possíveis danos causaados no domínio público
em equipamentos públicos ou aos
a respetivvos
utentes, em
m consequência das ob
bras;
c) Plaanta com
m a implantação do
equipamen
nto urbano à escala 1:50
1
e cotada,
assinalando
o as dimeensões (comprimento e
largura) do
d espaço e as distâncias
d
do
mobiliário ou suportte objeto do pedido
o a
outros elem
mentos exisstentes e aos
a limites do
passeio exisstente;
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d) Deseenhos dos alçados com
mtemplando
oo
e
equipament
to urbano à escala 1:50
0;
e) Apólice de segu
uro de resp
ponsabilidad
de
c
civil
(Exibição do original aquando
a
d
do
p
pagamento
e ou levan
ntamento da
d licença da
d
o
ocupação
daa via públicaa);
f) Decclaração de
d
autoriização paara
leevantamento da liceença de ocupação
o
d
do
d
domínio
púb
blico;
g) Cóp
pia da liceença de ocupação
o
d
do
d
domínio
púb
blico, se forr o caso.
4. Podeem ser ain
nda ser exiigidos outros
e
elementos
e informações que, pela
p
natureeza
d ocupação
da
o requeridaa, se tornem
m necessários
a processo de licenciaamento.
ao
Artigo 169.º
Renovação
e
1. A liccença é reenovada, automática
a
s
sucessivame
ente, desdee que o tittular proced
da
a pagamen
ao
nto das taxxas devidass nos 22 dias
ú
úteis
que an
ntecedem o termo do seu
s prazo.
2. Os titulares de licenças anuais que nãão
tenham interesse na sua renovaação devem
m,
n 22 dias úteis que antecedem
nos
m o termo do
d
p
prazo
daqu
uelas, declarar a cessação das
m
mesmas
junto do Muniicípio da Am
madora.
o
3. Os tittulares das licenças temporárias ou
s
sazonais
p
podem
obter novaas licençaas,
a
aproveitand
do‐se os do
ocumentos e elementos
relativos ao licenciamento im
mediatamen
nte
a
anterior,
deesde que o pedido seeja feito nos
termos do n.º
n 1 e não se
s verifiqueem alterações
relativamente à última licença emitida.
4. As liccenças não são
s renovad
das quando
oo
s
seu
titular tenha intrroduzido alterações de
d
n
natureza
esstética ou funcional
f
n objeto do
no
d
liicenciamento ou no equipament
e
to urbano ali
in
nstalado.

CA
APÍTULO VI
Regras e carateerísticas gerrais sobre a
instalação de equipam
mento urban
no ao nível do
solo e esspaço aéreo
o
Arttigo 170.º
Reggras Gerais
1. O eq
quipamento
o urbano de
eve apresen
ntar
caraterísticas que nãão ponham
m em risco
o a
integridadee física do
os utentess do espaaço
público.
nterdita a instalação de qualqu
uer
2. É in
equipamen
nto urbano em passeio
os ou espaçços
públicos em
e geral, quando nãão fique um
u
espaço livre para a circulação pe
edonal de, no
mínimo 2,2
25 m, salvo eem casos de
e reconhecido
interesse público.
3. Quaalquer ocup
pação do espaço público
com equ
uipamento urbano não po
ode
ultrapassarr metade da largura do passeeio,
salvo se see verificar q
que este esspaço, por ter
largura con
nsiderável, admite, no
os termos do
definido no número anterior, a circulaçção
pedonal, ou
o se disp
posição esp
pecial adm
mitir
maior largu
ura.
4. Noss passeios com largurra inferior ao
mínimo fixaado no n.º 2 do presen
nte artigo, não
n
é permitid
da qualqueer instalaçãão, salvo em
e
casos de reconhecido interesse público.
5. A im
mplantação de equipam
mento urbaano
não deve dificultar o acesso a casas de
espetáculoss, pavilhõees desportiivos, edifíccios
públicos ou
u privados, bem como
o a visibilidaade
das montraas dos estab
belecimento
os comerciaais.
6. As ocupações
o
do espaço
o público co
om
equipamen
nto urbano só são permitidas
p
na
estrita perpendicular do estabe
elecimento ao
qual as mesmas estão
o relacionad
das e em to
oda
a sua largurra.
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7. O recconhecimen
nto do interesse público
a que se reffere este artigo é feito pela Câmaara
M
Municipal
daa Amadora..
8. Todo
os os suportes devem
m possuir em
e
lo
ocal visível e de formaa indelével o número do
d
a
alvará
correspondente..
CAP
PÍTULO VII
Condiçõ
ões técnicass específicas relativas ao
a
licenciam
mento do equipament
e
to urbano
SEECÇÃO I
Suportes publicitários
Artigo 171.º
M
Mupis
1. A instalação dee MUPIS está
e
sujeita à
s
seguintes
co
ondições:
a) A composição
c
o deve sallvaguardar a
q
qualidade,
funcionalid
dade e seegurança do
d
e
espaço
onde se inseree, podendo o Municíp
pio
d Amadorra definir, a todo o tempo, um
da
u
s
suporte
tip
po de mo
odo a uniformizar os
s
suportes
u
utilizados
e
em
todo o territórrio
m
municipal;
uperfícies de fixação daa publicidad
de
b) As su
n podem ser subdivid
não
didas.
m
n local seem
no
c) Não podem manter‐se
m
mensagem
p mais dee 30 dias segguidos.
por
2. É pro
oibida a co
olocação dee painéis em
e
e
espaços
classificadoss no Plaano Direttor
M
Municipal
co
omo Reservva Ecológicaa Nacional ou
o
e
espaços
verd
des de protteção e enquadramentto.
Artigo 172.º
Totens e Monoposttes
1.É perrmitida a implantação de totens
d
desde
qu
ue
estejjam
asssociados
a
e
estabelecim
mentos cuja visibilidadee a partir da
d
v pública seja
via
s reduzid
da.

2.A implantação d
do totem está
e
sujeito às
seguintes condições:
a)Ser constituíd
do por um módulo
monolítico de multiface com a altura
a
máxima
de três mettros e cinqu
uenta centím
metros;
b)Adottar o modello tipo (dessenho técnico)
fornecido
f
p entidad
pela
de licenciadora.
3. Nas grandes superfícies co
omerciais e ou
de serviço
os, equipamentos ou
u postos de
abastecimeento de com
mbustível, lo
ocalizados em
e
edifício próprio e issolado, a instalação de
totens
t
co
om outro tipo de
e dimensãão,
construção e composição distintas
d
d
das
referidas naas alíneas aanteriores, está
e sujeita ao
cumprimen
nto das segu
uintes condições:
a) Sejaa composto
o por uma estrutura de
suporte daa mensageem publicitária ou de
identificaçãão, com duas ou mais facces,
sustentada com um po
oste único;
b) A su
ua altura to
otal não exxceda os do
oze
metros e cinquenta ceentímetros;
c) A diimensão m
máxima de qualquer
q
laado
do polígono que defin
ne a face do
d suporte da
mensagem não excedaa os 4 m.
4. As dimensões
d
eestabelecidas no númeero
anterior po
odem ser allteradas ten
ndo em con
nta
as carateríísticas morfológicas e topográficcas
do local e da envollvente livre
e adstrita ao
estabelecim
mento.
5. Em casos devvidamente justificadoss o
Município da Amadora pode suprimir ou
limitar os efeitos lumin
nosos dos dispositivos.
d
.
Arttigo 173.º
Condições de instalação de
d painéis
1. A esstrutura de suporte de
e painéis deeve
ser metálica e na ccor mais adequada ao
ambiente e estética do
o local, em respeito peelas
normas urb
banísticas.
2. Na estrutura
e
deeve ser afixaado o númeero
de ordem atribuído aao suporte, a identidaade
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do titular, e número
d
o do respetivo alvarrá,
d
devendo
ass dimensões do primeeiro situar‐se
e
entre
0,05 m e 0,10 m no que diz respeito ao
a
s comprim
seu
mento e larggura.
3. Os painéis
p
não
o podem manter‐se
m
n
no
lo
ocal sem mensagem
m
por períod
do superior a
d dias úteeis, o que, a ocorrer, determinará
dez
d
áa
c
caducidade
imediata daa licença.
4. Os painéis deevem ter as seguintes
d
dimensões:
a) 2,40 m de largurra por 1,70 m de alturaa;
b) 4,00 m de largurra por 3,00 m de alturaa;
c) 8,00 m de largurra por 3,00 m de alturaa;
d) Pod
dem ser licenciado
os, a títu
ulo
e
excecional,
painéis com
c
outrass dimensões
(múltiplos do
d módulo base), dessde que nãão
s
seja
posto em
e causa o ambientee e a estética
d locais pretendidos
dos
p
s para a co
olocação dos
p
painéis.
5. Os paainéis podeem ter saliências parciaais
d
desde
que estas não
o ultrapasssem, na su
ua
totalidade:
a) 1,00 m para o exterior na área centrral
d 1 m2 de superfície;
de
s
b) 0,50 m de balaanço em reelação ao seeu
p
plano.
a solo:
6. Relativamente à distância ao
a) A disstância enttre a parte inferior e o
s
solo
não pod
de ser meno
or que 2 m;;
b) Não
o pode po
ossuir aresttas vivas ou
o
e
elementos
cortantes quando instaladas a
m
menos
de 2,,50 m de alttura em relaação ao solo
o.
SEECÇÃO II
Esplanaadas fechadas
Artigo 174.º
Caraterísticas de forma e construção
c
1. A occupação do
o domínio público co
om
eesplanadas fechadas não devee exceder a
laargura daa fachada do estaabelecimento

respetivo, nem
n
dificulttar o acesso
o livre e direeto
ao edifício em toda a largura do vão da porrta,
num espaço
o não inferior a 1,50 m.
m
2. O feecho de esp
planadas de
eve, em reggra,
realizar se através d
de estruturras metáliccas,
dmitir‐se a introdução de elementos
podendo ad
valorizador
v
res do pro
ojeto noutrros materiaais,
sem prejjuízo do caráter precário e
desmontávvel dessas co
onstruções..
3. Quaando a fach
hada do esttabelecimen
nto
for
f
comum
m a outro
os estabelecimentos, é
indispensávvel a autorizzação escritta de todoss os
proprietário
os ou de quem le
egalmente os
represente.
4. Exceecionalmentte, podem ser excedid
dos
os limites previstos no n.º 1 do presen
nte
artigo, quando tal não prejudiqu
ue o acesso
oa
estabelecim
mentos e ou prédio
os contíguos,
devendo para
p
tal o requerimen
nto inicial ser
acompanhaado da necessária autorizaçção
escrita do proprietárrio ou proprietários em
e
causa.
nada fechaada
5. O pavimento da esplan
ento existen
nte
deve, em reegra, manteer o pavime
no passeio ocupado.
6. Se fo
or autorizad
da a mudan
nça do tipo de
pavimento,, o mesmo deve ser se
empre de fáácil
remoção, nomeadame
n
ente, módulos amovíveeis,
devido à necessid
dade de acesso às
uras existeentes no subsolo, por
p
infraestrutu
parte das entidades co
ompetentess.
7. É interdita a afixação de
d toldos ou
sanefas nass esplanadas fechadas..
8. Aten
nto o caráter precário
o da ocupaçção
ou utilização do dom
mínio públlico, não são
s
permitidas alteraçõees às faachadas dos
d
edifícios, em
e si repreesentadas no
n projeto da
esplanada fechada,
f
nãão podendo
o o espaço da
esplanada ser
s ocupado com equipamentos ou
mobiliários fixos.
9. Naa ocupaçãão de passeios co
om
esplanadas deve ser sempre garantida a
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laargura mínima de 2,2
25 m contados do lancil
e
exterior,
sen
ndo que dentro desta medida devve
q
que
ser obrigatoriameente salvagguardado um
u
c
corredor
peedonal com um mínim
mo de 1,50 m
d largura, contínuo e totalmeente livre de
de
d
o
obstáculos.
SECÇÃO III
Taapumes, and
daimes, passsarelas,
guin
ndastes e ou
utros elemeentos
Artigo 175.º
os de apoio
Meio
Sempree que em reesultado dass atividadess a
q se refeere o artigo
que
o 2.º do Deecreto‐Lei n.º
n
5
555/99,
de 16 de dezzembro, sejja necessárrio
o
ocupar
ou utilizar
u
o domínio
d
público com os
respetivos meios de apoio, nom
meadamentte,
g
guindastes,
contentorees, tapumees, andaimees,
p
passarelas
o outros elementos
ou
e
análogos, ou
o
p
proceder
à ocupaação, utiilização ou
o
in
ntervenção nos pavim
mentos ou no
n subsolo, é
o
obrigatório
o prévio licenciameento daqueela
o
ocupação
ou utilização, nos termos do
d
p
presente
Có
ódigo.
Artigo 176.º
os de segurrança
Dispositivo
1. Nos espaços
e
con
nfinantes ou integranttes
do domínio público ond
d
de se realizem trabalhos
q possam
que
m constituirr perigo para o trânsito
d pessoas e bens, é obrigatóriaa a colocaçãão
de
d meios ou dispositivos que garantam as
dos
condiçõ
segurançça,
a
adequadas
ões
de
d
designadam
mente:
a) Ved
dações em
m rede plástica
p
qu
ue
in
nviabilize a propagação
o de poeiras;
b) Vedaações com tapumes em material
m
metálico;

c) Passsarelas em material ríggido, provid
das
de proteção
o lateral e ssuperior;
d) Red
des proteto
oras que inviabilizem
m a
queda de materiais e objetoss para a via
pública.
nstalação deesses meios só pode ter
2. A in
lugar desdee que sejam
m garantido
os os espaçços
necessárioss ao trânsitto de pesso
oas e benss, o
acesso a prédios e estaabelecimentos
adjacentes e a não ob
bstrução de equipamen
nto
urbano instalado, o
optando po
or uma das
d
soluções, co
onstantes n
no ANEXO III ao presen
nte
Código.
3. Devve, no enttanto, a ocupação
o
d
dos
passeios da
d via púb
blica estabelecer‐se por
p
forma
f
a que entre o laancil do passeio e o plaano
definido pelo
p
tapum
me, ou entre
e
este e
qualquer obstáculo
o
fixxo existente nesse tro
oço
do passeio,, fique livre uma faixa não inferio
or a
1,20 m, devvidamente ssinalizada.
4. Podee ser permiitida a ocup
pação total do
passeio ou mesmo a o
ocupação parcial da faaixa
m, ou aindaa das placas centrais dos
d
de rodagem
arruamento
os, pelo peeríodo de te
empo mínim
mo
indispensávvel,
em
casos
excecion
nais
devidamente reconh
hecidos pela
p
Câmaara
madora a partir da
Municipal da Am
demonstraçção de qu
ue tal é absolutamen
nte
necessário à execução
o da obra.
5. Nos casos de ocupação total do passeio
e de ocupação parciaal da faixa de rodageem
referidos no número anterior, é obrigatóriaa a
construção de corrredores para peõ
ões,
devidamente vedadoss, sinalizado
os, protegid
dos
lateral e su
uperiormente, os quais sempre que
q
possível see localizarãão do lado
o interno do
tapume,
t
co
om as dimen
nsões mínim
mas de 1,20
0m
de largura e 2,20 m dee altura;
6. Oss corredores para peões são
s
obrigatoriamente colo
ocados no lado interrno
dos tapumees quando a largura daa via impedir a
colocação exterior;
e
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7. Nos casos em que,
q
pelas caraterísticcas
d
dos
locais, não seja possível observar as
c
condições
r
referidas
n número
no
o anterior, o
liicenciamento fica depeendente da apreciação
oe
c
condicionam
mentos espeecíficos a esstabelecer no
n
a de licencciamento.
ato
8. O prazo
p
de ocupação do domín
nio
p
público
por motivo de obras não pode
p
exced
der
o prazo fixado nos alvaarás relativo
os às obrass a
q se reportam.
que
9. No caso de obras não
o sujeitas a
liicenciamento ou autorização ou que delas
e
estejam
iseentas, a liccença de ocupação
o
d
de
e
espaço
público é concedida
c
pelo prazo
s
solicitado
p
pelo
interesssado, que deve de ser
s
c
coincidente
com o term
mo da execu
ução da obrra.
Arttigo 177º
Proccedimento
O licen
nciamento para a instalação dos
m
meios
destinados à prroteção doss locais ond
de
s realizem obras obeedece ao cumprimen
se
c
to
d formalid
das
dades previstas nos artigos 167ºº e
1
168º
do presente Códiggo.
SECÇÃO IV
Ocupaação, utilizaçção ou intervenção nos
pavimentos ou
o no subso
olo

a) Traçado em planta da obraa a executarr;
b) Perffil tipo da vvala a abrir, quando fo
or o
caso;
c) Pro
ograma dee trabalho
os, incluin
ndo
informaçõees sobre a d
data do seu
u início, praazo
previsto paara a execuçção da obraa e sinalizaçção
a utilizar para identifiicação e de
elimitação dos
d
trabalhos
t
e caraterísticcas técnicass da obra.
Arttigo 179.º
P
Programaçã
ão de intervvenções
e
q
que pretendam execu
utar
1. As entidades
obras nos pavimentoss ou no su
ubsolo, deveem
comunicar ao Municíp
pio da Amaadora, até 30
de setemb
bro de cad
da ano, o programa de
trabalhos
t
previstos p
para execu
ução no ano
a
seguinte, in
nstruídos co
om as respetivas plantas
de localizaçção.
2. Apreeciados os p
programas apresentad
a
os,
o Município
o da Amado
ora, emite parecer sob
bre
o modo de execução d
da obra e do
os trabalhoss.
Municipal da Amado
ora
3. A Câmara M
determina o início e o horário dos
d trabalhos,
ajustando‐o
os em funçãão do intere
esse público
o.
4. A localização de canallizações deeve
o contido no
respeitar o corte essquemático
ANEXO
A
IV ao
a presente Código.
Arttigo 180.º
Isenção d
de licenciam
mento

Artigo 178.º
Requeriimento inicial
1. O pedido de licenciiamento da
d
ocupação, utilização ou interrvenção em
o
e
pedonais ou rodoviiários ou no
p
pavimentos
n
s
subsolo
do domínio público, paara além de
d
o
obedecer
aos requisittos aplicáveeis do artiggo
1
168º
é instruído com o competente projeto de
d
e
execução.
2. O projeto
p
de execução contém, no
n
m
mínimo,
os seguintes
s
elementos:

1. Não
o carecem
m de licen
nciamento as
intervençõees sujeitas à comunicação préévia
prevista no
o Decreto‐LLei n.º 555//99, de 16 de
dezembro, bem com
mo aquelas cujo caráter
urgente im
mponha a sua execuçção imediaata,
podendo o titular do direito de ocupação dar
d
início às mesmas,
m
meediante com
municação da
intervenção
o e do resp
petivo prazo
o de execuçção
ao Municíp
pio da Amadora, pela forma escrrita
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mais expediita, no máxximo no dia útil seguin
m
nte
a do início da realizaçãão das obraas.
ao
2. Paraa efeitos do númeero anterio
or,
c
consideram‐
‐se intervvenções de carátter
u
urgente:
paração de tubagens danificadas de
d
a) A rep
á
água
e gás;
b) A rep
paração de cabos e su
ubstituição de
d
p
postes
danifficados;
c) A dessobstrução de coletorees de esgotos
d
domésticos
ou pluviais;;
d) A reparação ou subsstituição de
d
q
quaisquer
instalações ou equipaamento, cu
ujo
e
estado
posssa por em
e
causa a saúde e
s
segurança
p
públicas,
ou
u originar perturbações
à populaçõ
às
ões e ou a ceessação da prestação do
d
s
serviço
paraa que são ussados.
Artigo 181.º
Reservva de espaço
o
1. A reeserva de espaço
e
nass condutas e
outras infraestruturas de propriedad
o
de
m
municipal
é efetuada em
e função do respetivvo
liimite de cap
pacidade.
2. As ligações para
p
uso exclusivo
e
d
do
m
município,
no âmbito de sistem
mas nacional,
regional ou
u municipal de proteeção civil ou
o
e
equiparados
s, prevaleceem sobre ass demais.
3. O deferimen
nto do acesso fica
c
condicionad
do à exequibilidade concreta da
d
em função da real caapacidade da
p
pretensão,
d
in
nfraestrutura, aferid
da no momento
m
d
de
c
concretizaçã
ão da instalação po
or parte do
d
respetivo op
perador e ou requerente.
4. As consequências decorrentes da
d
s
situação
prrevista no número anterior sãão
im
mputáveis exclusivamente, ao respetivvo
o
operador
e ou
o requerente.

Arttigo 182.º
Consttrução ou reeparação de
e pavimento
os
1. Sem
mpre que po
or iniciativa municipal, se
pretendam introduzir modifficações no
úblico e prrivado do município
m
q
que
domínio pú
determinem
m a necessidade de
e desviar ou
alterar o traçado de ocupações existentes, o
Município da Am
madora co
omunica tal
necessidade aos titulares das respetivos títu
ulos
de ocupaçãão ou utilizaação do do
omínio público
municipal (solo, subssolo ou esspaço aéreeo),
nima de 5 dias
d úteis, por
p
com anteceedência mín
forma
f
a qu
ue, concertaadamente, se
s possa levvar
a cabo a intervenção, suportando
o os segund
dos
a totalidade dos ccustos deccorrentes da
remoção e reinstalação das respe
etivas redes.
2. A infformação a que se reffere o númeero
anterior disscrimina ass intervençõ
ões a realizzar,
bem como a sua naturreza.
3. Apóss a receção
o da informação a que se
refere o número anterior, as
a entidad
des
n n.º 1, devem comunicar
c
referidas no
ao
Município da
d Amadorra as obras que preveeem
executar no
os locais ind
dicados.
4. A comunicação a enviar ao
o Município da
Amadora
A
nter, paraa além dos
d
deve con
elementos referidos no n.º 2, do presen
nte
artigo o traçado das redes existentes nessses
arruamento
os.
Arttigo 183.º
Sinalizaação das ob
bras
1. Ass entidad
des respo
onsáveis por
p
a
intervençõees na via pública obrigam‐se
o
garantir, em
m todas ass situações, as condiçõ
ões
mínimas paara a circulação de pe
essoas e beens,
assinalando
o convenien
ntemente to
odas as obrras,
de forma a evitar acideentes.
2. As obras
o
e os o
obstáculos ocasionais na
via
v
públicca devem ser delimitados por
p
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ssinalização temporárria, nos termos da
d
leegislação em
m vigor.
3. Durante a noitee, todas as obras deveem
s sinalizad
ser
das com luzes e ou sinaais refletorees,
d forma a serem
de
s
bem visíveis.
4. Todas as obras devem
d
ser devidamen
nte
id
dentificadas com pain
néis, de mo
odo a que a
id
dentificação
o do dono da obra e do tipo de
d
trabalhos seeja conhecid
da de todoss os cidadão
os.
5. Os painéis meencionados no númeero
a
anterior
deevem conter, pelo menos, os
s
seguintes
elementos:
bra;
a) Identtificação do dono da ob
b) Ideentificação do emp
preiteiro ou
o
responsável pela intervvenção;
c) Identificação da obra ou trabalhos a
realizar;
d) Identtificação do
o número da
d licença de
d
o
ocupação
d domínio
do
o público emitida peela
C
Câmara
Mun
nicipal.
6. As entidades públicas ou privadas sãão
o
obrigadas
a efetuar um
ma prévia comunicaçãão
e
escrita
ao
os morado
ores e comerciant
c
es
e
existentes
n local da intervenção
no
o, indicando
oa
o
obra
a realizzar e as dataas do seu in
nício e termo.
7. Sem
mpre que haja necessidade de
d
p
proceder
desviio
e
o
ou
ao
cortte,
c
condicionam
mento de trânsito é à entidad
de
responsável pela execução daa obra qu
ue
c
compete
a
desslocação
e
assegurar
p
permanênci
d autoridaades policiais.
a no local das
8. Todaa a sinalizaação rodovviária verticcal
removida e ou danificcada na deecorrência de
d
o
obras
no paavimento ou
o no subsolo deve ser
s
reposta.
9. Todo o equipamento e mobiliárrio
u
urbanos
rem
movido e ou
o danificaado deve ser
s
reposto e toda
t
a sinaalização horrizontal devve
s repintad
ser
da na íntegra.
10. Todas as infraeestruturas de
d sinalizaçãão
s
semafórica
devem ser salvaguardadaas,
c
compatibiliz
zando‐as com
c
as in
nfraestruturras

existentes, pelo que qualquer dan
no é da inteeira
responsabilidade do dono da obraa.
Arttigo 184.º
Aberttura de valaas
1. O licenciamen
nto para a abertura de
valas
v
caducca terminados seis meses
m
sobree a
data de em
missão da rrespetiva licença, se até
a
essa data as operações de abertura
a
n
não
tiverem
t
tido inicio.
2.Todo
o o materiall aproveitávvel decorren
nte
da aberturra de vala, deve ser transportaado
para o estaaleiro e o m
material não recuperável
deve ser im
mediatamen
nte removid
do do local da
obra.
3. As operações
o
d
de arrumaçãão e remoçção
devem ser efetuadas d
diariamente
e.
4. No caso de abertura de valas em
e
pavimentoss betumin
nosos, dessignadamen
nte,
faixas
f
de ro
odagem, oss cortes ne
eles realizad
dos
devem serr executado
os com a aplicação de
serras mecânicas circulares ou outro
equipamen
nto que não os danifiq
que
significativaamente, no
o sentido de
d evitar que,
depois de recolocados
r
s, a ligação
o entre amb
bos
seja imperccetível.
5. No caso
c
de outtro tipo de pavimentoss, a
vala
v
deve ser
s aberta numa faixaa com largu
ura
constante em
e todo o sseu comprimento, a qual
deve permiitir a recolocação do mesmo.
m
6. No caso
c
da valaa a abrir serr transversaal à
faixa
f
de rodagem, aquela de
eve abrangger
apenas metade da mesma, de forma a
possibilitar a passageem de veícu
ulos na outra
metade.
7. Nos casos previstos no núm
mero anteriior,
o prossegu
uimento d
dos trabalh
hos na outra
metade da faixa de rod
dagem, fica
f
condicionad
da à co
obertura, a todo o
comprimen
nto da vala aberta, co
om chapas de
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ferro sufiicientementte resisteentes paara
a
assegurar
o trânsito na faixa de rodagem.
8. Nos locais co
onsiderados críticos, as
travessias são reaalizadas através de
d
"perfuração horizontal dirigida”.
ndo os terrrenos neceessitarem de
d
9. Quan
e
entivação
o escoram
ou
mento das valas, paara
e
evitar
dessmoronameentos, são
o aplicadas
e
estruturas
que satisfaaçam as condições
c
d
de
s
segurança
m
máxima
paara os trab
balhadores e
transeuntes.
10. Sem
mpre que a abertura de
d valas seeja
realizada attravés do uso de exxplosivos, os
in
nteressadoss devem obter
o
os liccenciamentos
n
necessários
e cumprir os demaais requisitos
p
previstos
naa legislação em vigor.
Artigo 185.º
Aterrro de valas
O aterro
o de valas em
e passeioss, parques de
d
e
estacioname
ento e faixaas de rodaggem obedece
à seguintess especificaçções mínimas:
às
a) A priimeira cam
mada de ateerro, até 0,2
20
m acima do
o extradorsso da conduta ou cab
bo,
d
deve
ser feeita com areia ou areeão ou terrra
c
cirandada,
a
com teor em água apropriado
e
d
devidament
te compactaada;
b) Acim
ma do nívvel referido na alíneea
a
anterior,
po
odem ser uttilizados areeão ou “tou
ut‐
v
venant”;
c) Em todo
t
o aterrro a compaactação devve
s executad
ser
da por camadas nuncaa superioress a
0 m de esspessura.
0,20
Artigo 186.º
Reposição
o de pavimeentos
1. A reeposição dee pavimenttos deve ser
s
feita de accordo com as seguin
ntes especiifi‐
c
cações:

a) No
os arruameentos a estrutura do
pavimento deve ser iggual à existe
ente, com um
u
mínimo de::
i) Sub‐base em "tout‐venantt" com 0,15
5m
de espessura, após com
mpactação;;
om 0,15 m de
ii) Basee em "tout‐‐venant", co
espessura, após compaactação.
b) A caamada de d
desgaste do
os pavimentos
deve ser executadaa de acordo com as
seguintes especificaçõ
e
ões:
i) Noss arruamentos com camada de
desgaste em
m betumino
oso a pavim
mentação deeve
ser igual à existentee, com um
m mínimo de
camada de regularizaçção em bin
nder com 0,,05
m de esp
pessura, ap
pós compaactação, e a
camada dee desgaste em betão
o betumino
oso
com inertees de bassalto, com 0,05 m de
espessura, após compaactação;
ii) Nass vias de acesso a garagens e
estacionam
mentos, com
m camada de desgaste
em betuminoso, a pavvimentação deve ser igual
à existentee, com um mínimo de camada de
desgaste em
m betão betuminoso com
c
inertes de
basalto, co
om 0,05 m de esp
pessura, ap
pós
compactaçãão;
iii) Noss passeios eem calçada de vidraço ou
lajetas de betão,
b
a reeposição deve ser iguaal à
existente, assente
a
sob
bre almofada de areão ou
areia, com traço de cimento na proporção de
m 0,07 m de espessu
ura, incluin
ndo
1/6 e com
preparação
o de caixa;
iv) No
o caso daa camada de desgaste
existente no pavimeento ser diferente
d
d
das
previstas naas alíneas aanteriores, deve
d
a mesma
ser repostta conform
me indicaçção prévia a
fornecer
f
ao
o Município da Amadorra.
c) As pavimentaçõ
p
ões devem ser efetuad
das
de acordo com
c
a seguiinte metodo
ologia:
i) Noss pavimen
ntos cuja camada de
desgaste seja em betão be
etuminoso, a
repavimenttação é feitaa de lancil a lancil.
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ii) Nas travessias tem de seer executad
da
u
uma
fresageem com 4 cm de espesssura e 50 cm
c
d largura em
de
e toda a extensão
e
daa vala e paara
c
cada
lado daa mesma, e repavimen
ntação na su
ua
totalidade.
p
a repor ou a reconstru
uir
iii) Os pavimentos
d
devem
ter a sua liggação perffeita com o
p
pavimento
remanesceente, de modo
m
a qu
ue
e
entre
ambos não se verifiquem irrregularidades
o fendas, nem ressaaltos ou asssentamentos
ou
d
diferenciais.
.
iv) Nos pavimentos em calçad
da de vidraço
o lajetas de
ou
d betão, o pavimen
nto deve ser
s
reposto em condições idênticas ao
a levantad
do
n zona intervencion
na
nada nos termos do
d
n
número
anterior.
2. Nos passeios com largu
ura igual ou
o
in
nferior a 2 m, a reposição é feitta em toda a
s largura.
sua
3. Semp
pre que o Município
M
da Amadoraa o
s
solicite,
são executado
os ensaios para
p
avaliarr a
q
qualidade
da execução
o dos trabalhos, os quaais
s custeados pelo requerente.
são
4. A finalização
f
do aterrro deve ser
s
c
concluída
atté 3 dias após a aberrtura da vala,
s
seguindo‐se
e, de imediaato, a sua paavimentação.
5. Em zonas determinadas peelo Municíp
pio
d Amadoraa, a abertu
da
ura e fecho
o da vala e a
reposição do
o pavimento podem seer exigidas no
n
p
próprio
dia e em horáriio a definir.
Artigo 187.º
Trabalho
os excecionais
Nos pavvimentos co
onstruídos ou
o reparados
h menos de 2 ano
há
os, só são autorizadas
in
ntervenções a título exxcecional.

Arttigo 188.º
Pavimen
ntos provisó
órios
Devem
m ser executados pavimentos
provisórios, sempre que isso
o se revele
necessário e desde que:
a) Ass circunsttâncias o justifiqueem
inequivocam
mente, nom
meadamentte, em facee à
ocorrência de aciden
nte de traabalho ou de
qualquer outra natu
ureza, porr virtude de
solicitação de reconhecida urgência,
u
p
por
impossibilid
à
dade
dee
se
proceder
p
repavimenttação definiitiva;
b) O pavimeento provvisório seja
francament
f
te satisfató
ório, do po
onto de vista
dos utentess;
c) O pavimento
p
provisório seja mantido
em boas condições de utilizzação, até à
execução do pavimentto definitivo
o.
Arttigo 189.º
Obrigaações das eentidades op
peradoras do
d
subsolo
As entiidades operradoras do subsolo esttão
obrigadas a:
a
a) Exxecutar e conservar em bo
oas
condições os circuitos de desvio de trânssito
automóvel pedonal, destinadoss a substittuir
mente as vias de
e circulaçção
provisoriam
interditas pelas
p
escavaações;
b) Instalar e co
onservar, nas
n
melhores
condições de visibilid
dade, toda a sinalizaçção
diurna e noturna,
n
ad
dequada à segurança do
trânsito
t
dee viaturas e de peões na zo
ona
afetada peelos trabalh
hos, de accordo com as
prescriçõess aplicáveis pela lei e regulamentos
aplicáveis;
c) Asseegurar a m
manutenção
o de todas as
serventias públicas
p
ep
privadas;
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d) Assegurar a lim
mpeza de todo o sistem
ma
d drenagem
de
m após a co
onclusão da obra e antes
d sua receçção;
da
e) Reparar ou substituir,
s
de imediato
todos os mu
uros, soleiraas de portões, tubagen
ns,
s
sarjetas,
lan
ncis ou quaisquer outro
os elementos
durante a execução
d
danificados
e
do
os trabalhoss;
f) Darr imediatto conheccimento ao
a
M
Município
da Amadora dass anomalias
o
ocorridas
nas obras, bem como
o à entidad
de
c
concessioná
ária de serrviços públiicos a queem
p
pertencer
a infraesstrutura, indicando o
n
número
do processo de
d licenciam
mento e daata
d ocorrênccia;
da
g) Garantir a limpeeza da faixaa de rodageem
d vias on
das
nde circulam
m os veícu
ulos afetos à
o
obra.
Artigo 190.º
Interrup
pção das obrras
1. Sem
mpre que ocorra
o
inteerrupção das
in
ntervenções
devvem
esstas
s
ser
c
conveniente
emente asssinaladas, devendo o
M
Município
da Amadora ser do faccto
a
atempadam
mente inform
mado.
2. A interrupção
o referida no número
a
anterior
não pode exxceder os 5 dias úteis,
p
podendo,
no
o entanto, o Município
o da Amado
ora
fixar outro
o prazo, se
s aquele se revellar
d
desadequad
do à situação concreta..
3. As intervençõ
ões nos paavimentos e
s
subsolo
mun
nicipais pod
dem a todo
o o tempo ser
s
m
mandados
suspenderr, se isso se revellar
n
necessário
à defesa do interesse público.
p
4. Para os efeitos do número
o anterior sãão
n
notificados
o dono da
d obra e o titular da
d
a
autorização
.

Arttigo 191.º
Receeção da obraa
1. Na data de assinatura do auto de
receção provisória
p
inicia‐se o prazo de
garantia, durante o qual o dono
o da obra está
obrigado a efetuar as reparações que se
revelem neecessárias.
2. O prazo
p
de garantia varria de acorrdo
com o defeito da obra, nos seguin
ntes termoss:
a) 10 anos,
a
no casso de defeittos relativo
os a
elementos construtivo
os estruturaais;
nos, no caso de defeittos relativos a
b) 5 an
elementos construtivo
os não esttruturais ou
u a
instalações técnicas;
c) 2 an
nos, no caso
o de defeittos relativos a
equipamen
ntos afetos à obraa, mas dela
autonomizááveis.
3. O dono
d
da ob
bra tem a obrigação de
corrigir du
urante o prazo de garantia, a
expensas su
uas, todos o
os defeitos da obra e dos
d
equipamen
ntos nela integradoss que sejam
identificado
os até ao
o termo do
d prazo de
garantia.
4. O do
ono da obraa fica obriggado a efetu
uar
as reparaçõ
ões que see revelarem
m necessáriias,
no prazo de
d 15 diass, a contarr da data da
notificação para tanto.
Arttigo 192.º
Instalaçõ
ões à superrfície
1. As instalaçõ
ões, fixas ou móveeis,
necessáriass ao sistema de distribuiçção
domiciliáriaa industrial ou come
ercial de gás,
g
carecem daa aprovação
o do respetivo projeto.
2. No projeto deevem ser respeitadas
r
as
posições reelativas dass condutas definidas no
ANEXO
A
IV ao
a presente Código.
3. A im
mplantação de subestaações e posttos
de seccion
namento ou
u de transsformação de
energia eléétrica careceem de pare
ecer prévio do
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Município da Amad
M
dora, quanto à su
ua
lo
ocalização e integração
o urbanísticca local.
4. O pro
ojeto apenaas pode ser apresentad
do
a
após
emiissão
de
parecerr
favorávvel
relativamente à aceitaçção do locall.
Artigo 193.º
Outras intervençõees
As redees aéreas, quer
q
de eneergia elétricca,
q
quer
de teleecomunicaçções, são ap
provadas nos
termos do presente Código e das demaais
n
normas
legaais aplicáveiis.
Artigo 194.º
Arrmários
1. Quan
ndo as intervenções previstas no
n
n
número
anterior importem a colocação
c
d
de
a
armários,
a localização dos equipamentos
d
devem
salvvaguardar as
a seguintees distâncias
m
mínimas,
livvres, de circulação pedo
onal:
a) Nas zonas
z
conso
olidadas: 1,5
50 m;
b) Nas zonas
z
novass: 2,25 m a 2,50
2 m;
2. Deve ainda ser salvagu
uardada um
ma
d
distância
dee segurança relativameente aos vãos
d janela qu
de
ue deve ser igual ou su
uperior a 1,5
50
m
m.
s
3. Os equipamentos a colocaar devem ser
d tipo “Anttivandalismo”.
do
4. A instalação dee tubos e de qualqu
uer
o
outro
equipamento, nãão integrantte da rede de
d
in
nfraestruturas, deve ser
s traçado pelo interior
d edifícioss.
dos
Artigo 195.º
Protocollos específiccos
O disp
posto no presente Código nãão
im
mpede a ceelebração de protocolo
os específicos
c
com
entidaades intervvenientes no solo ou
o

subsolo mu
unicipal, deesde que os
o mesmos se
subordinem
m às condiçõ
ões aqui pre
evistas.
Arttigo 196.º
R
Remoção
1. Noss casos de caducidade, revogaçãão,
cessação daa atividade ou por detterminação de
transferênc
t
cia para loccal diverso, o titular da
licença de ocupação o
ou utilizaçãão do domínio
público, deve
d
procceder à remoção do
equipamen
nto urbano instalado até ao term
mo
do prazo de validade daquela, ou
u no prazo de
10 dias, ap
pós notificaação para o efeito pelo
Município da
d Amadoraa, conforme
e os casos.
2. De iggual modo, sempre qu
ue se verifiq
que
o incumpriimento porr parte doss titulares do
direito de ocupação d
do domínio
o público, dos
d
deveres preevistos no artigo 138ºº do presen
nte
Código, o Município
o da Amadora notiffica
aqueles paara, no prrazo de 5 dias, dareem
cumprimen
nto às obrigações que lhe
l incumbeem
assegurar nessa
n
qualid
dade.
3. Nas situações eem que algu
uém danificcar,
por qualqu
uer meio ou
u forma, algum bem do
domínio pú
úblico, inclu
uindo calçad
da, macadame
ou revestimento bettuminoso, ou qualqu
uer
equipamen
nto camaráário instalado na via
pública, fica obrigad
do a procceder à sua
s
reparação no prazo que para o efeito for
estipulado pelo Municcípio da Amaadora.
4. Em
m caso d
de incump
primento do
estabelecid
do nos números 1, 2 e 3 do presen
nte
artigo, o Município
M
d
da Amadora procedee à
remoção do
d equipamento insstalado ou à
tos
reparação dos objeto
os, bens, equipamen
e
camarários danificados e pode ain
nda
determinarr o embargo ou a demolição
d
da
obra, se tal
t for aplicável à situação ileegal
detetada, sem
s
prejuízzo de aplicaação da coima
e das sançções acessórias a qu
ue haja luggar,
sendo que se considerar que o notificado
n
n
não
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ccumpriu o atrás disposto
d
q
quando,
nas
s
situações
co
orrespondentes à colo
ocação de um
u
s
suporte
publicitário, o mesmo se
s encontrrar
recolhido ou
u enrolado.
5. A responsabillidade pelos encargos
nerentes à remoção ou rep
paração dos
in
e
equipament
tos a que see referem os
o númeross 1
e 4 do prresente arrtigo são da exclusiva
responsabiliidade dos in
nfratores.
6. As quantias correspo
ondentes às
d
despesas
a que se reffere o núm
mero anterio
or,
q
quando
não
o pagas volluntariamen
nte no prazo
d 20 dias a contar da notificação emitida paara
de
e
esse
efeito
o, são co
obradas ju
udicialmentte,
s
servindo
de título execcutivo, certtidão passad
da
p
pelos
serviços competeentes, comp
provativa das
d
despesas
efeetuadas.
Artigo 197.º
Desstino do equ
uipamento removido
r
1. O eq
quipamento
o removido
o nos termos
do artigo anterior é transpo
d
ortado paara
d
depósito
mu
unicipal, po
odendo o in
nfrator volttar
à sua posse,, desde quee proceda ao pagamento
d encargo
dos
os inerentess à sua remo
oção.
2. Se não
n
for reequerida a entrega do
d
e
equipament
to e o mesmo
m
perrmanecer no
n
d
depósito
municipal po
or período superior a 2
m
meses,
contados da data
d
de no
otificação do
d
in
nfrator paara pagam
mento voluntário dos
e
encargos
occasionados pela remoçção, o mesm
mo
é consideraado adquiriido por occupação peelo
m
município,
podendo ser‐lhe
s
dad
do o destin
no
q se revellar mais con
que
nveniente.
3. O paggamento do
os encargoss em sede de
d
e
execução
fiscal não confere ao
o infrator o
d
direito
à devvolução do equipamen
nto removid
do.

Arttigo 198.º
Red
des aéreas
Não é permitida a instalaçção de novvas
redes aéreeas ou o reforço daas existenttes,
devendo ass respetivass entidadess proprietárrias
promover a transferrência das redes áreeas
existentes para
p
o subsolo.
TÍÍTULO VI
Da insstalação e eexploração de
d quiosquees
em domín
nio municipal
Arttigo 199.º
Âmbito
o de Aplicaçção
1.O presente Títu
ulo regula a instalação
oe
exploração de quiosques em
e
domínio
municipal.
o os casos eexistentes e devidamen
nte
2.Salvo
legalizados previamen
nte à data de
d entrada em
e
vigor
v
do presente
p
C
Código, o licenciamen
nto
para a in
nstalação d
de quiosqu
ues depen
nde
sempre da
d
existêência de plano de
ordenamen
nto do espaço público aprovaado
para o local e da sua conformiidade com as
disposiçõess nele consttantes.
Arttigo 200.º
Condições de licenciamento
nto da ocupação
o
1.O licenciamen
do
domínio municipal
m
paara instalaçção de quios‐
ques tem lu
ugar:
a)
A requeriimento doss interessados,
nos termo
os do plan
no de orde
enamento do
espaço púb
blico aprovaado para o lo
ocal;
b)
Através d
da locação de quiosqu
ues,
de proprieedade ou n
na posse do
d municíp
pio,
neste caso
o precedidaa de hasta ou concurso
públicos;
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c)
Excecionalmente, o Município da
d
A
Amadora
po
ode locar quiosques seem recurso
oa
h
hasta
ou concurso públicos, sempre qu
ue
razões de in
nteresse pú
úblico o jusstifiquem, ou
o
s a locação
se
o se destinaar a regulariizar situações
p
preexistente
es, consolid
dadas no teempo e cujos
titulares não
o se encon
ntram munidos de títu
ulo
q legitimee o seu direito.
que
2.Sem prejuízo do previsto no número
a
anterior
o Município
o da Am
madora pod
de
reservar, paara si ou para terceeiros, alguns
e
espaços
o
ou
quiosques, com
m vista ao
a
d
desenvolvim
mento de atividades
a
de natureza
s
social
cultural, deesportiva ou outrras
iggualmente de interesse municipal.
Artigo 201.º
Localizaçãão e Instalaação
1.A loccalização para
p
a in
nstalação de
d
q
quiosques
é fixada no
o procedimeento que lh
he
d origem e publicitadaa através dee editais.
dá
n
quiossques deveerá
2.A insttalação de novos
o
obedecer
a projeto prreviamente elaborado e
d
disponibiliza
ado pelo Município da Amadora ou
o
a projetos a apresentaar pelos adjjudicatárioss e
q venham
que
m a ser aprovados peelo Municíp
pio
d Amadoraa.
da
3.A instalação de
d
quiosq
ques deveerá
respeitar oss princípioss gerais e as regras e
c
característic
cas gerais sobre a in
nstalação de
d
e
equipament
to urbano ao
a nível do solo
s
e espaço
a
aéreo
preevistos naas normass legais e
regulamentaares em vigor.

2.
Sem preejuízo do disposto no
número anterior,
a
os quiosq
ques podeem
destinar‐se a outras attividades ecconómicas, ou
à venda dee outros pro
odutos, que
e o Município
da Amadora venha a considerrar relevantes
mização a áárea onde se
s encontraa o
para dinam
equipamen
nto.
3.
O ramo d
de comércio e o tipo de
artigos ou
u produtoss comercializados não
n
poderão seer alteradoss sem préviia autorizaçção
escrita do Município d
da Amadora, a qual seerá
consignada na licençça de ocup
pação de via
pública, po
or averbam
mento, ou constará de
adenda ao contrato dee locação.
4.
É
exp
pressamente
e
proibido
efetuar, em
m qualquerr quiosque, a venda de
artigos insalubres, in
ncómodos, perigosos ou
tóxicos.
t
Arttigo 203.º
Valor devido pelaa ocupação e exploraçãão
Pela licen
nça de ocu
upação de via
1.
pública parra instalação
o do quiosq
que é devida a
correspond
dente taxa ffixada na Taabela de Taxxas
em vigor no
o Município
o da Amadora.
2.
Nas situaações, de quiosques
q
q
que
sejam prop
priedade ou estejam na posse do
Município da
d Amadoraa, a sujeitarr a contrato de
locação, o valor lo
ocativo, é previamen
nte
aprovado pelo Mu
unicípio da
d
Amado
ora,
relativamen
nte a cada p
procedimen
nto e constaará
do respetivvo contrato..
Arttigo 204.º
Prazos

Artigo 202.º
Utilização
o dos quiosq
ques
1.
Os quiossques desstinam‐se à
v
venda
de jornais, revisttas, artigos de tabacaria,
g
gelados,
lotaarias, conseertos de calçado, planttas
e flores.

e
1.
A licença de instalação
i
exploração de quiosques é conccedida a título
precário, peelo prazo de dez anos, com início na
data da adjudicação.
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2.
Nos casoss excecionaais, em quee a
p
propriedade
e ou a possse dos quiiosques é do
d
M
Município
d Amadorra, o prazo
da
o previsto no
n
n
número
antterior é red
duzido paraa cinco ano
os,
tendo em conta
c
que o valor de amortizaçãão
d encargo
dos
os é mais baaixo.
3.
Em casoss devidam
mente fund
da‐
m
mentados,
poderá o Município da Amado
ora
a
autorizar
a prorrogaçãão por perío
odos de do
ois
a
anos.
4.
No caso previsto no número
a
anterior,
o titular
t
deverá solicitar ao Municíp
pio
d Amadorra a prorrrogação daa licença ou
da
o
c
contrato
dee locação, fundamentando a su
ua
p
pretensão,
até noven
nta dias an
ntes do seeu
termo.
5.
A instalaação e o início da
d
e
exploração
do quiosq
que deve ser feita no
n
p
prazo
de sessenta diass após a daata da licença
o do contrato de locação,
ou
l
po
odendo esste
p
prazo
ser prorrogado pelo Município
M
d
da
A
Amadora,
mediante pedido devidamen
nte
fundamentaado, por períodos
p
su
ucessivos de
d
d
dois
mesees, até ao máximo
o de duas
p
prorrogaçõe
es.
Artigo 205.º
Transmisssão do direeito
A transm
missão inteer vivos da
d
1.
liicença ou do
d contrato
o de locaçãão carece do
d
c
consentime
nto expresso do Município
M
d
da
A
Amadora
e só pode efetuar‐‐se caso se
v
verifique
um
ma das seguintes situaçções:
a) Invallidez do tittular do qu
uiosque, co
om
in
ncapacidade permanente para o trabalh
ho
s
superior
a 60 %, devvidamente comprovad
da,
m
mediante
ap
presentação
o de atestad
do médico de
d
in
ncapacidade, emitido pela entid
dade pública
c
competente
e, que atestte a verificaação de um
ma
s
situação
de incapacidaade perman
nente para o
trabalho

b) Outros
O
mo
otivos po
onderosos e
justificados
j
s, verificado
os casuisticcamente pelo
Município da
d Amadoraa.
2.
Por morrte do tittular e co
om
dispensa de quaisq
quer form
malidades ou
m sem prrejuízo do pagamento
p
encargos, mas
da
taxa
t
de ocu
upação devvida desde o falecimen
nto,
é realizado
o o averbaamento da sucessão da
concessão ao cônjuge sobrevivo não separaado
judicialmen
j
nte de pesso
oas e bens e, na sua faalta
ou desinterresse, aos d
descendenttes, se estes o
requerem nos sesseenta dias seguintes ao
decesso.
de
Em casso de concurso
c
3.
os, a prefferência de
efere‐se pela
interessado
seguinte orrdem:
a)
Entre d
descendente
es de grrau
diferente, preferem
p
oss mais próxiimos em graau;
b) Entre descend
dentes do mesmo grau,
abrir‐se‐á liicitação
Para eefeitos do
4.
os números
anteriores, juntamen
nte com o pedido de
nto,
os
interessados
averbamen
deveem
apresentar,, obrigatorriamente, os seguintes
documento
os:
a)
Certidão de óbito do titular da
concessão;
b)
Habilitaçãão de herde
eiros;
Declaraçãão do cônju
uge sobrevivo,
c)
onstre o seu desinteresse na
que demo
manutençãão da concessão.
O Municcípio da Am
5.
madora po
ode
solicitar ao requereente a ind
dicação e//ou
apreciação de outros elementoss, sempre que
q
tal
t se afigurre necessárrio.
6.
Não é permitido o trespassse,
cessão de exploração
e
o
ou sublocaçção.
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Artigo 206.º
Obriggações do tiitular da liceença ou do
contrato
1. São obrigações do titular da
d licença:
ue
a) Adquirir, instalaar e manteer o quiosqu
e bom estado de conservação;
em
b) Reallizar os pedidos e suportar as
d
despesas
reeferentes à instalação e consumos
d água, eletricidade e telefone e quaisquer
de
o
outras
despeesas ineren
ntes à exploração;
c) Procceder a uma utilização
o que garan
nta
a integridad
de física daas pessoas, a proteçãão
d seus beens e salvaaguarde a segurança
dos
s
d
do
trânsito;
d) Não ceder, a que títtulo for, a
e
exploração
d quiosquee a terceiro
do
os;
e) Posssuir seguro
o de resp
ponsabilidad
de
c
civil
para cobertura de even
ntuais danos
c
causados
a terceiros;
t
f) Não proceder a alteerações nãão
p
previstas
n pedido de licen
no
nciamento e
e
exploração;
g) Não adotar, comportameentos lesivos
d
dos
direito
os e legíítimos interesses dos
c
consumidor
es;
d
h) Asseegurar a maanutenção e limpeza do
q
quiosque
e respetiva
r
zo
ona circund
dante, não lh
he
s
sendo
perrmitido depositar
d
ou mantter
q
quaisquer
materiais ou objettos no seeu
e
exterior;
i) Não onerar o quio
osque, seem
expressaa do Município da
a
autorização
d
A
Amadora;
j) Não ocupar o domínio municipal
m
e
em
á
área
superio
or à licenciaada;
k) Procceder à rem
moção do quiosque no
n
termo do prazo da liceença, deven
ndo o espaço
s
ser
deixado livre e a zona circundan
nte
p
permanecer
r nas co
ondições anteriores
a
à
in
nstalação.

2. Obrrigações do
o titular do
o contrato de
locação:
a) Ao titular do
o contrato de locaçãão,
cabem as obrigaçõess previstass no númeero
anterior, com
c
exceçção, da obrigação
o
de
aquisição, instalação e remoção do
d quiosquee;
b) Find
do o contrato, fica o locatáário
obrigado a desocupar o espaço
o, deixando
o o
mesmo nass condições em que lhe
e foi entreggue
e que consttam do resp
petivo contrrato.
3. Na falta d
de remoçção ou de
desocupaçãão voluntáária, no prrazo indicaado
pelo Municcípio da Am
madora, esste procedee à
remoção e desocu
upação do quiosque,
imputando as despesas daí de
ecorrentes ao
titular
t
do co
ontrato.
Arttigo 207.º
Pu
ublicidade
Não é permitida a colocação
o de qualqu
uer
tipo
t
de pu
ublicidade, sem que se mostreem
cumpridas as normas legais e re
egulamentares
sobre a matéria.
Arttigo 208.º
Seguran
nça e vigilân
ncia
A segurança e vigiilância dos quiosques
q
s
são
da exclusivva responssabilidade do
d titular do
direito.
Arttigo 209.º
Fisscalização
1. O Município
M
d
da Amadoraa pode realizar
vistorias
v
e inspeções
i
p
periódicas aos
a quiosqu
ues,
sem aviso
o prévio, a fim de
e verificar o
cumprimen
nto de normas e princíp
pios
legalmentee estabelecid
dos.
2. A ocupação ilegal do domínio
municipal, para além
m da áre
ea licenciada,
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aacarreta a remoção imediata do
d mobiliárrio
u
urbano.
3. Caso
o o quiosqu
ue não se encontre em
e
b
bom
estado
o de conservação, o Município
M
d
da
A
Amadora
no
otifica o titular da licença ou do
d
c
contrato
de locação paara a realizaação de obrras
d conservação, fixan
de
ndo um prazo para o
e
efeito.
4. O Município
M
daa Amadora pode
p
imporr a
m
mudança
do
o local do quiosque
q
po
or motivo de
d
o
obra
públicca ou de outro
o
intereesse coletivvo
relevante, suportand
do as despesas de
d
remoção, traansporte e reconstruçãão.
Artigo 210.º
Exxtinção do direito
d
de occupação
O Município da Amadora
A
p
pode
dar por
pação:
finda a ocup
a) Med
diante revogação da liicença ou do
d
c
contrato,
quando o titular
t
do direito, seem
razão que o justifique, não cumprir alguma das
o
obrigações
e
emergentes
s do presen
nte Código ou
o
q
quaisquer
regras con
nstantes do
d contratto,
n
nomeadame
ente os prazzos;
b) No caso
c
de inso
olvência do titular;
c) Em caso
c
de pen
nhora do qu
uiosque;
d) Em caso
c
de enccerramento
o do quiosqu
ue
p um perííodo superior a três meses
por
m
duran
nte
u ano, salvvo motivo comprovado
um
c
o de doençaa;
e) Em caso de reecusa ou obstrução
o
a
ao
e
exercício
da fiscalização
o municipal;
f) Em caso de deestruição ou
u perda tottal
o parcial do
ou
o quiosque,, caso o meesmo não seeja
reconstruido
o e aberto
o ao funcio
onamento no
n
p
prazo
determinado pelo Município da
d
A
Amadora,
no
os termos do
d nº 5, do artigo
a
204º.
g) Quando o titu
ular da liccença ou do
d
c
contrato
não realizar as
a necessárrias obras de
d
c
conservação
o no prazo fixado
f
para o efeito, nos
termos do nº
n 3 do artiggo 209º;

h) Quaando o intteresse púb
blico assim
m o
justifique,
j
notificando
o‐se para esse
e
efeito
o o
titular,
t
com
m um prazo
o não inferrior a cento
o e
oitenta diass, não haveendo lugar ao
a pagamen
nto
de qualqueer indemnizaação;
i) O prazo referido na allínea anterrior
pode ser reduzido
r
em caso de
e necessidaade
imperiosa, devidamente justificad
da.
Arttigo 211.º
Destruiçção do quiossque
Em casso de destrruição ou perda
p
total ou
parcial do quiosque, o Município
o da Amado
ora
fixa
f
um prazo
p
para a sua re
econstrução
o e
reabertura..
Arttigo 212.º
Disposições transitó
órias
1. Tod
das as liicenças ou contrattos,
vigentes
v
à data de entrada em
e vigor do
presente Código
C
mantém‐se váálidas até ao
termo
t
doss respetivo
os prazos,, não sen
ndo
suscetíveis de prorrogaação.
2. Find
dos os prazzos referido
os no númeero
anterior, sãão abertos p
procedimen
ntos de acorrdo
com o dispo
osto no preesente título
o.
TIITULO VII
Da affixação de m
mensagens publicitáriaas
CA
APÍTULO I
Arttigo 213.º
Âmb
bito materiaal
1.O prresente Títu
ulo aplica‐sse a qualqu
uer
forma
f
de publicidade
p
de naturezza comerciaal e
a todos os suportes de fixação ou inscrição de
mensagenss publicitárias, localizadas no Mu
uni‐
cípio da Am
madora.
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2. Exceetua‐se do
o âmbito da
d aplicaçãão
d
deste
Títu
ulo, não sendo consideradas
m
mensagens
publicitárias para oss efeitos do
d
p
presente
no
ormativo:
a)As mensagens
m
sem fins comerciais,
n
nomeadame
ente culturaais, desportivas, recreea‐
tivas, políticcas, sindicaiss e religiosaas;
b)A sen
nsibilização, feita atravvés de édito
os,
n
notificações
s e demais formas dee informaçãão
q
que
se relaacionem, diireta ou in
ndiretamentte,
c
com
o cumprimento de
d prescriçõ
ões legais ou
o
c
com
a utilizaação de servviços públiccos;
c)A diifusão de comunicaados, nottas
o
oficiosas
e demais esclarecimen
e
ntos que se
p
prendam
c
com
a atividade dee órgãos de
d
s
soberania
e da adminisstração centtral e local.
3.De iggual modo, não estão
o sujeitas ao
a
liicenciamento previssto neste Título as
referências a patrocinadores de atividades
p
promovidas
pelo Mu
unicípio ou
u que esste
c
considere
d interessee público, desde que o
de
v
valor
do paatrocínio seeja superiorr ao valor da
d
taxa que serria aplicávell.
CAP
PÍTULO II
Dispossições Geraiis
Artigo 214.º
Deefinições
ulo, entend
de‐
Para efeeitos do prresente Títu
s por:
se
a)«Anún
ncio elettrónico», o sistem
ma
c
computoriza
ado de em
missão de mensagens
m
e
im
magens, com
c
possib
bilidade dee ligação a
c
circuitos
de TV e vídeo e similares;;
b) «Anúncio ilu
uminado», o suporrte
p
publicitário
sobre o qual se faça incid
dir
in
ntencionalm
mente uma fonte de lu
uz;
c) «Anúncio lu
uminoso», o suporrte
p
publicitário
que emita luz
l própria;

d) «Bandeira», a insígnia, inscrita e pano,
de uma ou mais coress, identificattiva de paísses,
entidades, organizações e outross, ou com fins
f
comerciais;;
e) «Baandeirola», o suporte rígido que
q
permaneçaa oscilante, afixado em
m fachada de
edifícios;
f) «Cartaz», todo
o o suportte de caráter
temporário
t
o, de papel ou tela, de
e pequena ou
média dim
mensão, desstinado à divulgação
d
de
eventos;
g) «Ch
hapa», o suporte não
n
lumino
oso
aplicado ou
u pintado em parame
ento visível e
liso, cuja maior
m
dimensão não exccede 0,60 m e
a máxima saliência
s
não
o excede 0,05 m;
h) «Expositor», a estrutura própria paara
apresentação de prod
dutos come
ercializados no
interior do
d
estab
belecimento
o comerccial,
instalada no
o espaço pú
úblico;
i) «Leetras solttas ou símbolos»,
s
a
mensagem
publicittária
não
o
lumino
osa,
diretamentte aplicada nas faachadas dos
d
edifícios, naas montras,, nas portass ou janelas;
j) «M
Mobiliário urbano» as coisas
instaladas, projetadass ou apoiad
das no espaaço
público, destinadas a u
uso público, que prestaam
o coletivo ou que co
omplementam
um serviço
uma atividaade, ainda que de modo sazonal ou
precário;
MUPI», M
Mobiliário Urbano de
k) «M
Publicidadee e Inforrmação, as
a estruturas
multiface,
dotadass
normalmente
de
iluminação interior, co
oncebidas para
p
servir de
suporte às
à
mensagens pub
blicitárias ou
informativaas;
l)«Pala», elemen
nto rígido de proteçção
contra agentes climattéricos, com
m predomínio
da dimensãão horizonttal, fixo aos paramentos
das fachadas, contendo umaa mensageem
publicitária;
m) «Paainel», Dispositivo co
onstituído por
p
uma superrfície para afixação de
d mensageens
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publicitáriass estáticas ou rotativaas, envolvid
p
do
p uma mo
por
oldura e estrutura de suporte fixad
da
d
diretamente
e ao solo, co
om ou sem iluminação;
n) «Plaaca», o suporte
s
nãão luminoso
a
aplicado
em
m paramentto visível, com ou seem
e
emoldurame
ento, cuja maior dimensão nãão
e
excede
1,50
0 m;
o) «Picttogramas e Dísticos Au
utocolantess»,
in
nscrições ou
o colagenss, destinadaas a veicullar
u
uma
mensaggem publicitária, de in
nformação ou
o
d identificação, geralmente colado do lad
de
do
in
nterior de uma
u
montraa;
p) «Pu
ublicidade sonora», a atividad
de
que utiliza o som com
p
publicitária
mo elemento
d divulgaçãão da mensaagem publicitária;
de
q) «Sanefa», o elemento vertical de
d
p
proteção
co
ontra agentes climatérricos, feito de
d
lo
ona
ou
materiall
similar,,
colocad
do
transversalm
mente na parte inferio
or dos toldo
os,
c
contendo
um
ma mensagem publicittária;
r) «Supo
orte publicitário», o meio
m
utilizad
do
p
para
a trransmissão de uma mensageem
p
publicitária;
s) «Telaa e Lona», dispositivo
d
d suporte de
de
d
m
mensagem
p
publicitária
inscrita em
m tela, afixad
da
n
nas
empenas dos edifícios ou outros
e
elementos
d afixação;;
de
t) «Tab
buleta», o suporte nãão luminosso,
a
afixado
perrpendicularm
mente às fachadas
f
dos
e
edifícios,
que permite a afixação de
d mensagens
p
publicitárias
s em ambass as faces;
u) «To
oldo», o elemento
e
d proteçãão
de
c
contra
agen
ntes climatééricos, feito
o de lona ou
o
m
material
similar, rebatível, aplicável em
e
q
qualquer
tip
po de vãos,, como mon
ntras, janelas
o portas de estabeleccimentos co
ou
omerciais, no
n
q
qual
pode estar inserida umaa mensageem
p
publicitária;
v) «Toteem e Mono
oposte», todo o suporrte
p
publicitário,
de
i
informação
ou
d
de
id
dentificação
o,
singu
ular
ou
coletivvo,
n
normalment
te constitu
uído por estrutura
e
d
de

multiface em
e suporte monolítico, podendo ser
luminoso, iluminado o
ou não ilumiinado;
w) «Vittrina», o mostrador en
nvidraçado ou
transparent
t
te, embutid
do ou salie
ente, colocaado
na fachadaa dos estab
belecimento
os comerciaais,
onde se expõem objjetos e pro
odutos ou se
afixam informações;
x) “Dispositivos m
multiface e ou rotativo
os”,
os suscetívveis de emiitirem maiss do que uma
mensagem.
Arttigo 215.º
Licenciaamento pré
évio
1. A affixação ou inscrição de
d mensageens
publicitárias de naturreza comerrcial, obedeece
às regras gerais
g
sobree publicidad
de e depen
nde
do licenciamento p
prévio das autoridad
des
competentes, excettuando as
a
situaçõ
ões
previstas no
o número seguinte.
2. Sem prejuízo daas regras so
obre utilizaçção
do espaço público e do regime jurídico da
conservação da naturreza e da biodiversidade,
o ou insscrição de
e mensageens
a afixação
publicitárias de natureeza comerccial, não esttão
sujeitas a licenciameento, a autorização, a
autenticaçãão, a validaçção, a certifficação, a attos
emitidos na sequên
ncia de comunicaçõ
c
ões
m prazo, a registo ou a qualqu
uer
prévias com
outro ato
o permissivo, nem
m a meera
comunicaçãão prévia no
os seguintes casos:
a) Quaando as meensagens pu
ublicitárias de
natureza comercial sãão afixadass ou inscritas
em bens dee que são p
proprietárias ou legítim
mas
possuidorass ou detentoras entidades privad
das
e não são
o visíveis o
ou audíveiss a partir do
espaço púb
blico;
b) Quaando as meensagens pu
ublicitárias de
natureza comercial sãão afixadass ou inscritas
em bens dee que são p
proprietárias ou legítim
mas
possuidorass ou detentoras entidades privad
das
e a mensaggem publicitta os sinais distintivos do
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ccomércio do
o estabeleccimento ou do respetivvo
titular da exxploração ou
o está relaacionada co
om
b
bens
ou servviços comerrcializados no
n prédio em
e
q
que
se situ
uam, ainda que sejam
m visíveis ou
o
a
audíveis
a partir do esp
paço público
o;
ndo as men
nsagens pu
ublicitárias de
d
c) Quan
n
natureza
co
omercial ocupam o esspaço público
c
contíguo
à fachada do estabeelecimento e
p
publicitam
o sinais disstintivos do comércio do
os
d
e
estabelecim
mento ou do
d respetivvo titular da
d
e
exploração
o estão reelacionadas com bens ou
ou
o
s
serviços
com
mercializado
os no estabeelecimento.
3. Estão
o ainda abraangidas pelo
o disposto na
n
a
alínea
b) do
o número anterior, as mensagens
p
publicitárias
s de natureeza comerccial, afixadas
o inscritas em bens im
ou
móveis que são o objeto
d própria transação
da
t
p
publicitada
( vende‐se
(ex.
o arrenda‐se) e ainda no caso daas mensagens
ou
p
publicitárias
s de naturezza comerciaal afixadas ou
o
in
nscritas em
m viaturass relacionaadas com a
a
atividade
co
omercial.
4. A isenção de
d licenciaamento das
m
mensagens
publicitárias
dee
natureza
c
comercial,
n termos previstos nas
nos
n alíneas do
d
n
n.º
2
só
se
verificaráá
quand
do,
c
cumulativam
mente, aq
quelas cum
mprirem os
c
critérios
gerais previsttos nos arttigos 237.º a
2
255.º,
bem
m como os critério
os especiaais
d
definidos
da tipo de suporrte
para cad
p
publicitário,
nos termos dos arttigos 237.º a
2
255.º
do preesente Código.
5. A aplicação do regime
r
de não
n sujeição
oa
liicenciamento previsto
o no n.º 2 do presen
nte
a
artigo,
não prejudica a eventual aplicação do
d
regime juríd
dico sobre ocupação do domín
nio
p
público,
sem
mipúblico ou
u privado municipal.
m
6. É interdito a afixação
a
dee mensagens
p
publicitárias
s de natureza comercial, ainda qu
ue
e
enquadráve
is nas situaações descrritas nas trrês
a
alíneas
do n.º
n 2, cujoss suportes ou
o estruturras
tenham dim
mensões superiores aos critérios
e
especiais
deefinidos paraa cada um deles.
d

Arttigo 216.º
Conteú
údo do alvaará
O alvará especcifica as obrigações
o
e
condições a cumprir pelo seu titular,
mente:
nomeadam
a) Prazo de duraçãão;
b) Prazzo para com
municar a nãão renovaçãão;
c) Núm
mero de ordem atribuíd
do ao meio ou
suporte, o qual deeve ser affixado nesste,
juntamente
j
e com o número da
d licença e
do
indicando‐se
identidade
titular,
dentificação
o da pesssoa
expressameente a id
coletiva ou
u pessoa siingular resp
ponsável pela
sua colocaçção ou explo
oração;
d) Número
N
d
da guia de receeita
correspond
dente à taxaa cobrada;
e) Obriigação de m
manter o me
eio ou supo
orte
em boass condiçõ
ões de conservaçãão,
funcioname
f
ento e segu
urança.
Arttigo 217.º
Prin
ncípio geral
A afixaação e a iinscrição de
d mensageens
publicitárias de nattureza com
mercial, deeve
e conform
midade com
m as leis gerrais
efetuar‐se em
de proteção do meio urbanístico
o e ambienttal,
ortes garaantam não
o obstruir a
cujos supo
perspetiva panorâmicaa, não afetaar a estéticaa, o
ambiente ou
o o patrim
mónio histó
órico, culturral,
arquitetónico e arqueeológico, be
em como não
n
acarretem prejuízos ou danos de qualqu
uer
espécie
a
terceiros,
nomeadamen
nte,
assegurand
do o resp
peito pelo
os limites e
condicionallismos previstos nos artiggos
seguintes.
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Artigo 218.º
Devveres dos tittulares dos suportes
publiccitários
Constitu
uem deverees do titulaar do suporrte
publicitário ou do titu
p
ular do alvvará, quand
do
h
houver
lugar à emissão
o deste:
a) Cum
mprir as condições gerais ou
o
e
especiais
preevistas no presente
p
Có
ódigo;
b) Manter o meio
m
ou suporte e a
m
mensagem
e boas co
em
ondições dee conservaçãão
e segurança;
m
e respetiva
c) Retirar a mensagem
e
estrutura,
quando aquela
a
deiixar de ter
t
q
qualquer
utilidade, ou findo o praazo da licença
n caso de esta estar sujeita a liicenciamento
no
m
municipal;
d) Elim
minar quaissquer dano
os em bens
p
públicos
ressultantes daa afixação da
d mensageem
p
publicitária.
e) Nass situaçõess em quee o suporrte
p
publicitário
esteja relaccionado com
m a atividad
de
d qualquer estabeleccimento ou
de
u atividade a
e
exercer
em determinad
da fração, a licença devve
e
estar
preferrencialmentte afixada em
e local beem
v
visível,
ou, caso tal não
n
ocorra, deve esttar
g
guardada
no
o estabelecimento ou na fração em
e
c
causa,
em local de fácil
f
acesso, e ser de
d
im
mediato ap
presentada quando solicitada pelas
a
autoridades
s fiscalizadoras.
Artigo 219.º
Limitess de naturezza ambientaal, estética e
urban
nística
É proib
bida a afixxação ou inscrição de
d
m
mensagens
publicitáriaas que por si só, posssa
c
causar
dano
os irreparááveis nos materiais de
d
revestimentto exterior dos edifíciios e que os
s
suportes
uttilizados preejudiquem o ambientte,
a
afetem
a estética, o urbaniismo ou a

salubridadee dos lugarres ou cau
usem danoss a
terceiros,
t
n
nomeadame
ente quando
o se trate de:
a) Insccrições e piinturas de qualquer tipo
nas fachadas dos ediffícios, pared
des, muros de
vedação,
v
taapumes e lo
ocais semelh
hantes;
b) Insccrições e piinturas de qualquer tipo
nas faixas de rodageem, passeio
os, placas de
identificaçãão de localidade, topo
onímia, ou de
sinalização de trânsito
o;
c) Utiliização de ffaixas de pano,
p
plástico,
papel ou outro material semelhante qu
uer
atravessem
m ou não a vvia pública;
d) Utilização de caartazes ou afins,
a
afixad
dos
sem suportte autorizaado, através de colageem
ou outros meios
m
semelhantes;
e) Utiliização de ssuportes qu
ue excedam
m a
frente
f
do estabelecimeento;
f) Afeetar a eestética, ambiente
a
ou
arquiteturaa do local, terreno ou edifício em
e
virtude
v
dass cores, lettras, símbo
olos, formatos
ou dimensõ
ões utilizado
os;
g) Afeetar a salu
ubridade e higiene dos
d
espaços públicos;
h)
U
Utilização
de
maateriais
n
não
biodegradááveis na aafixação e inscrição de
mensagenss de publicid
dade;
i) Sob
breposição a cunhaais, pilastrras,
cornijas, em
molduramentos de vão
os de portas e
janelas
j
e outros eleementos com interessse
arquitetónico ou decorativo;
Arttigo 220.º
Limites deccorrentes do
d local
1. Não é permitid
da a afixação ou inscriçção
de mensagens publicittárias que se
s destinem
ma
ser
colo
ocadas
em
locaiss,
edifíciios,
monumentos ou tterrenos de
d
interessse
histórico, cultural,
c
arrquitetónico
o, paisagísttico
ou arqueoló
ógico, nomeeadamente
e em:
a) Imóvveis classifiicados, com
mo património
cultural e suas zonas d
de proteção
o;
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b) Imó
óveis ondee funcionam
m exclusivva‐
m
mente
serviços público
os;
c) Imóvveis contem
mplados com
m prémios de
d
a
arquitetura
ou outros análogos;
a
d) Imóvveis classifficados ou em vias de
d
c
classificação
o, nomeadaamente os de interesse
p
público,
naccional ou mu
unicipal;
e) Edifíccios escolares;
f) Estátu
uas e monumentos;
g) Temp
plos e cemittérios;
h) Parqu
ues, Jardinss e árvores;
i)Terren
nos onde tenham sido encontrado
os,
o existam indícios de
ou
d conter, vestígios ar‐
a
q
queológicos
s de interessse e relevâância local ou
o
n
nacional;
j) Imóvveis onde se encontrra afixado o
d
dístico
de prroibição de afixação dee anúncios.
2. As lim
mitações prrevistas nas alíneas a), c)
e d) do número
n
antterior podem não ser
s
a
aplicadas
seempre que a mensagem
m publicitárria
s circunscrreva à ideentificação da atividad
se
de
e
exercida
no
os imóveis em causa,, ou daqueele
q a exercee.
que
Artigo 221.º
Limites imposto
os pela ocorrrência de
situações prejudiciaiss
1. É veedada a affixação ou inscrição de
d
p
publicidade
sempre que esta preju
udique:
a) A saaúde e o bem‐estar de pessoaas,
d
designadam
mente por ultrapassar
u
os níveis de
d
ruído estabeelecidos na lei aplicáveel;
b) A segurança
s
das pessoaas ou ben
ns,
n
nomeadame
ente em circulação rodoviária
r
o
ou
ferroviária;
c) As árvvores e os espaços
e
verrdes;
d) A ilum
minação pública;
e) A viisibilidade de placas toponímicaas,
s
semáforos
e sinais de trânsito,
t
ou
u apresenteem
d
disposições,
, formatos ou cores que possaam
c
confundir‐se
e com aqueeles;

f) A circulação do
os peões, especialmen
e
nte
dos cidadão
os com mob
bilidade red
duzida;
g) O accesso aos ed
difícios, jard
dins e praças;
h) A visibilidade d
dos residen
ntes no prédio
onde se pretende co
olocar a pu
ublicidade, ou
dos prédioss vizinhos;
i) A utillização do m
mobiliário urbano;
u
j) A açãão dos conccessionários que operam
à superfíciee ou no subssolo.
2. De iggual modo,, não é posssível proced
der
à inscrição
o ou distrribuição de
e mensageens
publicitárias a bebid
das, jogos e similarres,
ue se locallize dentro
o da zona de
sempre qu
proteção definida pelo
o Decreto‐LLei n.º 9/2002,
de 24 de janeiro.
Arttigo 222.º
Limites impo
ostos pela ciirculação
rodoviáriaa e de peõe
es
1. É vedada
v
a aafixação ou inscrição de
suportes pu
ublicitários aéreos, sem
mpre que esta
se localize:
a) A meenos de 0,8
80 m em relação ao lim
mite
exterior do
o passeio, q
quando este
e tiver largu
ura
superior a 1,20
1 m;
b) A meenos de 0,4
40 m em relação ao lim
mite
exterior do passeio,, quando tiver largu
ura
m podendo ser
superior a 1 m e inferior a 1,20 m,
fixada
f
umaa distância superior sempre
s
quee o
tráfego
t
auttomóvel, ou
u a existência ou previssão
de equipam
mento urban
no, o justifiq
quem;
c) Em passeios cu
uja largura é inferior ou
igual a 1 m;;
d) Em postes
p
ou caandeeiros;
e) Em sinais
s
de trâânsito ou se
emáforos;
f) Em ilhas para p
peões ou paara suporte de
sinalização;;
g) Não cumprimento da distância prevista
na alínea f)
f do artigo
o 8.º do Decreto‐Lei n.º
13/71, de 23 de jan
neiro, relattivamente ao
limite da plataforma das estradass nacionais;
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2. As lim
mitações reeferidas nass alíneas a)) e
h do núm
h)
mero anteerior podeem não ser
s
a
aplicadas
seempre que daí
d não resu
ulte qualqu
uer
p
perigo
ou prrejuízo paraa o trânsito.
3. Sem
m prejuízo dos critériios definidos
p
para
cada su
uporte pub
blicitário, a instalação de
d
s
suporte
pu
ublicitários fixos ao solo devve
c
contemplar
obrigatoriaamente livrre um espaço
iggual ou sup
perior a 0,80
0 m em relaação ao limiite
e
externo
do passeio.
p
Artigo 223.º
Limites de conteúd
do
1. É proibida a affixação ou inscrição de
d
m
mensagens
publicitárias que violem
m:
a) O estabeleccido no Código de
d
P
Publicidade;
;
b) A mo
oral pública;;
2. É proibida a affixação ou inscrição de
d
m
mensagens
publicitárias que publiciteem
a
atividades
ilegais.
de
3. A afiixação ou inscrição dee publicidad
d estabelecimento co
do
omercial tem
m de estar de
d
a
acordo
com
m a atividade ali exercida e
d
devidament
te licenciad
da, de modo
m
a nãão
in
nduzir em erro
e ou ser suscetível
s
d confusão
de
o.
Artigo 224.º
Publicidade sonorra
Sem preejuízo do disposto no artigo 237ºº é
p
proibida
em
m todo o Município
M
daa Amadora a
realização de
d qualqueer tipo dee publicidad
de
s
sonora,
indeependentem
mente do meio
m utilizad
do.
Artigo 225.º
Mensagens publicitárias em
m zonas de
proteeção de imó
óveis classifficados
A afixaçção de men
nsagens pub
blicitárias em
e
z
zonas
de proteção
p
de imóveis classificados

deve respeitar os critérios e orientaçõ
ões
emanados pelo IGESPAR e pelaa DRCLVT ou
quaisquer outras
o
entid
dades com competênccias
nessa matééria.
Arttigo 226.º
Transferên
ncia de localização
nicípio da A
Amadora po
ode ordenar a
O Mun
transferênc
t
cia de qualquer elemento
e
de
afixação, inscrição ou divvulgação de
mensagenss publicitárias para outro lo
ocal
quando im
mperativos de reorde
enamento do
espaço ou
u razões d
de interessse público o
justifiquem
j
m, sem que daí resu
ulte qualqu
uer
obrigação de
d indemnizzar.
Arttigo 227.º
Operaçõ
ões urbanístticas
Sem prejuízo
p
do
o disposto no presen
nte
Código, sem
mpre que a instalação
o ou afixaçção
de mensagens pu
ublicitárias envolva a
realização de
d obras su
ujeitas a co
ontrolo prévvio,
nomeadam
mente palass e alpendrres integrad
dos
na edificação, toten
ns e pain
néis, deve o
o dar prévio cumprimento ao
interessado
regime jurídico da u
urbanização e edificaçção
o Decreto‐Lei n.º 555/99,
(RJUE), aprrovado pelo
de 16 de deezembro.
CA
APÍTULO III
Instrução e Tram
mitação do Processo dee
Liccenciamento
o de Publiciidade
Arttigo 228.º
Elementtos obrigató
órios
1. O requerimento deve
d
conter
obrigatoriamente:
a) A identificação e residênccia ou sede do
requerentee;
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b) A ind
dicação exatta do local e do meio ou
o
s
suporte
a uttilizar;
c) O perríodo de utilização prettendida.
2. O req
querimento
o deve ser acompanhad
do
o
obrigatoriam
mente dos seguintes
s
ellementos:
a) Mem
mória descritiva com indicação dos
m
materiais,
fo
orma e corees;
b) Deseenho do meeio ou supo
orte, à escaala
1
1:50
(alçado
os e corte, cotados),
c
co
om indicaçãão
d forma, diimensões e,, balanço dee afixação;
da
c) Foto
ografia a cores indicaando o loccal
p
previsto
paara a afiixação, e abrangend
do
e
edifícios
con
nfinantes;
d) Plantta de localização com identificaçãão
d local previsto paraa a instalação à escaala
do
1
1:1000,
e) Docu
umento auttêntico ou autenticad
do,
c
comprovativ
vo de que o reequerente é
p
proprietário
o, compro
oprietário, possuido
or,
lo
ocatário ou
u titular de outros direeitos sobre os
b
bens
afetos ao dom
mínio privad
do onde se
p
pretende
a
afixar
ou inscrever
i
a mensageem
p
publicitária;
f) Term
mo de responsabilidaade assinad
do
p
pelo
técnico
o responsáável pela instalação do
d
a
anúncio,
beem como declaração
d
emitida peela
a
associação
p
profissional
l a que perrtença dond
de
c
conste
a suaa inscrição na
n mesma.
3. Para os casos nãão previsto
os na alínea f)
d número anterior, o requerentee deve junttar
do
a
autorização
escrita do prop
prietário ou
o
com a respetiva assinatu
p
possuidor,
ura
d
devidament
te reconheecida nessaa qualidad
de,
b
bem
com
mo
autorização
de
outros
p
proprietário
os, comprop
prietários ou
o locatário
os,
p escrito e com ass respetivass assinaturras
por
d
devidament
te reconhecidas nessa qualidad
de,
q possam
que
m vir a sofreer danos co
om a afixaçãão
o inscrição pretendidaa.
ou
4. Quan
ndo a instalação tenha lugar em
e
telhados, co
oberturas ou
o terraços de edifício
os,
d
deve
ainda ser
s apresen
ntado:

a) Estudo de estab
bilidade do anúncio;
b) Conttrato de segguro de responsabilidaade
civil.
Arttigo 229.º
Elementoss compleme
entares
Estando em cau
usa o licen
nciamento de
publicidadee
colocad
da
em
caixas
de
enrolamentto de gradees de proteçção de porttas,
janelas
j
ou montras, deesde que se
e projetem no
espaço púb
blico, caso seja pertinente paraa a
análise do processo, pode o Município da
Amadora
A
s
solicitar
fo
otografias, catálogos ou
desenhos do
d equipamento.
Arttigo 230.º
Locais sujeitos a jurisdição
o de outras
entidades
1. Sem
mpre que o local onde o requeren
nte
pretenda afixar
a
ou inscrever a mensageem
publicitária estiver ssujeito a jurisdição de
outra(s) en
ntidade(s), deve o Município da
Amadora
A
solicitar‐lhee(s) pareccer sobre o
pedido de licenciamen
nto, nos terrmos do n.º 2
do artigo 2..º da Lei n.ºº 97/88, de 17 de agostto.
2. Sallvo dispossição em contrário, o
parecer a que
q se referre o número
o anterior não
n
é vinculativvo.
Arttigo 231.º
Prazo
o geral paraa conclusão do processo
1. A deliberação
o ou decisão sobre o
pedido dee licenciam
mento de afixação de
mensagenss publicitárias deve serr proferido no
prazo máximo de 90 d
dias, a conttar da data de
entrada do
o requerimeento, ou da data em que
q
foram
f
entrregues os eelementos e documentos
adicionais para o efeeito solicitaados, salvo se
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outro prazo
o
o for impo
osto por circunstânci
c
as
e
excecionais.
.
2. Se a deliberaçãão ou deccisão não for
f
p
proferida
d
dentro
do prazo en
nunciado no
n
n
número
an
nterior, devve entendeer‐se que o
p
pedido
de liccenciamentto foi indefeerido.
Artigo 232.º
Seeguro de ressponsabilidaade civil
O Município da Amadora pod
de
ccondicionar o levanttamento do
d Alvará à
a
apresentaçã
ão do contrato de seguro de
d
responsabiliidade civil de valorr adequad
do,
s
sempre
qu
ue o meiio ou suporte posssa
e
eventualme
nte consttituir riscco para a
s
segurança
d pessoas ou
de
o bens.
Artigo 233.º
Co
ontrapartidaas para o Município
O licencciamento de
d suportess publicitários
pode determ
p
minar a reseerva de algu
um ou alguns
e
espaços
dee publicidad
de para a difusão de
d
m
mensagens
relativas às ativvidades do
d
M
Município
da Amadoraa ou outras apoiadas por
e
este.
Artigo 234.º
Renovação
1. A liccença é reenovada, automática
a
e
s
sucessivame
ente, desdee que o tittular proced
da
a pagamen
ao
nto das taxxas devidass nos 22 dias
ú
úteis
que an
ntecedem o termo do seu
s prazo.
2. Os titulares de licenças anuais que nãão
tenham interesse na sua renovaação devem
m,
n 22 dias úteis que antecedem
nos
m o termo do
d
p
prazo
daqu
uelas, declarar a cessação das
m
mesmas
junto do Muniicípio da Am
madora.
3. Os tittulares das licenças temporárias ou
o
s
sazonais
p
podem
obter novaas licençaas,

aproveitand
do‐se os documentoss e elementos
relativos ao
a licenciaamento im
mediatamen
nte
anterior, desde que o pedido seja
s
feito nos
n
termos
t
do n.º 1 e não se verifiquem alteraçõ
ões
relativamen
nte à últimaa licença em
mitida.
4. As liccenças não são renovaadas quando
oo
de
seu titular tenha inttroduzido alterações
a
natureza estética
e
ou funcional no objeto do
licenciamen
nto ou no equipamen
nto urbano ali
instalado.
Arttigo 235.º
Revogaação da licen
nça
1. A licença para a afixação ou
o inscrição de
mensagenss publicitárias pode se
er revogadaa, e
ordenado ao seu ttitular a retirada dos
d
respetivos objetos e suportes publicitários nos
n
seguintes casos:
uações exccecionais de
d imperio
oso
a) Situ
interesse público;
b) Quaando o seu
u titular nãão cumpra as
normas leggais e regu
ulamentares a que está
sujeito, ou
u quaisquer obrigações a que se
tenha
t
vincu
ulado atravéés do licencciamento;
c) Por motivoss de ordem estétiica,
modidade das
d
ambiental, de segurança ou com
populaçõess.
2. A reevogação d
das licençass previstas no
número an
nterior pod
de ocorrer em qualqu
uer
altura do ano,
a
não aatribuindo ao
a seu titu
ular
qualquer diireito de ind
demnização
o.
Caapítulo IV
Condiçções Gerais e Especiais de Instalaçção
de Supo
ortes Publiccitários e de
e Afixação,
Inscrição e Difusão de Mensagens Publicitárias
SSecção I
Reggras gerais
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Artigo 236.º
Cateegorias de Suportes
S
Publicitários
A publiccidade em meio urbano (instalad
da
n edifícioss ou nas viaas) apresentta‐se dividid
nos
da
p
pelas
seguin
ntes catego
orias, formas e tipo de
d
s
suportes:
1. Categgoria:
a. Lumiinoso;
b. Não Luminoso;
c. Iluminado;
d. Eletrrónico.
2. Forma:
a. Simp
ples;
b. Multtiface;
3. Suporte:
a. Placaa;
b. Letraas soltas ou símbolos;
c. Pala;;
d. Chap
pa;
e. Tabu
uleta;
f. Paineel;
g. Tela e Lona;
h. Toldo
o;
i. Saneefa;
j. Band
deirola;
k. Band
deira;
l. MUP
PI;
m. Totem e Monop
poste;
ositor;
n. Expo
o. Vitrin
na;
p. Picto
ogramas e Dístico
D
autocolante.
Artigo 237.º
Cond
dições e resstrições de difusão
d
de
mensagens pub
blicitárias so
onoras
1. É peermitida a difusão dee mensagens
p
publicitárias
s sonoras de naturezza comercial
e
emitidas
do interrior dos respetivos
e
estabelecim
mentos que possam ser audíveis na
n
á
área
contíggua à entrrada daqueles, e cu
ujo

objetivo im
mediato seja atrair ou reter a
atenção do público.
2. A difusão ssonora de
e mensageens
publicitárias de naatureza co
omercial nas
n
condições previstas no núm
mero anterrior
de ocorrer:
apenas pod
a) No período
p
com
mpreendido
o entre as 9 e
as 20 horass;
b) A uma distânccia mínima de 300 m de
edifícios esscolares, du
urante o se
eu horário de
funcioname
f
ento, de hospitais, cemitérios e
locais de cu
ulto.
SSecção II
Regrras especiaiss
Arttigo 238.º
Con
ndições de instalação de
d anúncios
luminosos,
ilumin
nados, não luminosos e eletrónico
os
1. Os anúncios
a
lum
minosos, ilu
uminados, não
n
luminosos ou
o eletrónicos devem ser colocad
dos
diretamentte sobre o plano da fachada, não
n
podendo, em
e caso alggum, serem instalados no
extremo daa parte infeerior do corpo balançad
do,
e devem reespeitar as sseguintes co
ondições:
a) O baalanço totaal não pode
e exceder 0,,40
m no caso de serem ccolocados no
n paramen
nto
u
caixa de estores, e 2 m caaso
ou sobre uma
sejam coloccados sobree uma pala;
b) A distância en
ntre o passeio e a parte
inferior do anúncio n
não pode ser
s menor do
que 2,60 m e superior a 4 m;
c) Caso
o o balanço
o não exce
eda 0,15 m,
m a
distância en
ntre a partee inferior do anúncio e o
solo não pode
p
ser in
nferior a 2 m nem ser
superior a 4 m.
d) Devvem ser considerados como limites
laterais as extremidad
e
des das mon
ntras e porttas,
a alinhar co
om o ponto
o exterior, sendo
s
que em
e
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ccasos de edifícioss de gaveto essta
c
condicionan
nte não é ap
plicável.
2. As estruturas dos
d anúncio
os luminoso
os,
illuminados, não luminosos ou de sistemas
e
eletrónicos
instalados nas
n fachadaas de edifícios
e em espaço
o público deevem ficar, tanto quanto
p
possível,
en
ncobertas e serem pin
ntadas com a
c que lhess dê o meno
cor
or destaquee.
3. Em cada
c
edifício
o, deve pro
ocurar‐se qu
ue
o anúncioss tenham as
os
a mesmas dimensões e
q a sua instalação deefina um alin
que
nhamento.
4. Em edifícios
e
com
m galeria, e quando nãão
s
seja
possíveel colocar os
o anúncioss na fachad
da,
o mesmos devem ser coloccados enttre
os
c
colunas,
não sobressaindo da su
ua espessurra,
d
deixando
livvre um esp
paço entre a coluna e o
a
anúncio
pub
blicitário dee modo a que o suporrte
s
seja
lido como um
m elementto anexo à
a
arquitetura
do edifício.
5. Nos casos
c
referidos no núm
mero anterior
a distância entre o pavimento
o e a parrte
in
nferior do anúncio nãão pode seer menor do
d
q 2,60 m.
que
Artigo 239.º
Condições para in
nstalação em telhados,
coberrturas ou terraços de edifícios
ndo a instalação tenha lugar em
e
1. Quan
telhados, co
oberturas ou
o terraços de edifício
os,
d
devem
ser observadas
o
as seguintees condiçõess:
a) A instalação não
o pode obsttruir o camp
po
v
visual
envolvente, tan
nto no quee se refere a
e
elementos
n
naturais,
como constru
uídos;
b) As estruturaas de suporte
s
dos
d
dispositivos
publicitário
os a instalar não podeem
a
assumir
umaa presença visual destacada e devve
ficar assegurada a sua sinalização
o para efeitos
d segurançça;
de
c) A altura máxima dos dispositivos
p
publicitários
s a instalarr não pode exceder um
u
q
quarto
da altura
a
maiorr da fachad
da do edifíccio

e, em qualq
quer caso, não pode ter
t uma altu
ura
superior a 5,00 m, n
nem a sua cota máxima
ultrapassarr, em alturaa, a larguraa do respetivo
arruamento
o.
Arttigo 240.º
Condiçções de apliicação de le
etras soltas ou
sím
mbolos
1. A ap
plicação de letras soltaas ou símbo
olos
deve respeitar as segu
uintes condições:
a) Não
o pode exceeder 0,50 m de alturaa e
0,15 m de saliência;
s
b) A distância
d
en
ntre a parte
e inferior e o
solo não po
ode ser men
nor que 2 m;
m
c) Não
o pode po
ossuir aresstas vivas ou
elementos cortantes quando instaladas a
menos de 2,50
2 m de altura em relação ao solo.
2. A ap
plicação de letras soltaas ou símbo
olos
não pode ocultar eleementos de
ecorativos ou
outros co
om interesse na composiçção
arquitetónica das facchadas, e deve ter em
e
o edifício, de
atenção a forma e a escala do
modo a reespeitar a integridade
e estética do
mesmo.
Arttigo 241.º
Co
ondições dee aplicação de
d chapas
nas podem ser instalad
das
1. As chapas apen
o dos edifícios.
ao nível do rés do chão
2. Em cada ediffício, as ch
hapas deveem
apresentar dimensão
o, cores, materiais e
alinhamenttos adequad
dos à estética do edifíício
e não podem ocultarr elemento
os decorativvos
ou outros com intteresse na composiçção
arquitetónica das fachadas.
3. A instalação de uma chapa deeve
respeitar ass seguintes condições:
a) Não pode exced
der 0,60 m de largura;
b) Não pode exceeder o balan
nço de 0,05
5m
em relação ao plano m
marginal do edifício.
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Artigo 242.º
Condições de aplicação de
d placas
1. A insstalação dee placas devve fazer‐se a
u
uma
distância do solo
o igual ou superior ao
a
n
nível
do 1.º andar dos edifícios.
e
2. Não é permitidaa a instalaçãão de mais do
d
q uma placa por cada fração autónoma
que
a
o
ou
fogo, não se
s considerrando paraa o efeito as
p
placas
de prroibição de afixação dee publicidad
de.
3. Em cada ediffício, as placas deveem
a
apresentar
dimensão
o, cores, materiais e
a
alinhamento
os adequad
dos à estéticca do edifíccio
e não podeem ocultar elementoss decorativos
o outros com inteeresse na composiçãão
ou
a
arquitetónic
ca das fachaadas.
4. A instalação de uma placa devve
respeitar as seguintes condições:
c
a) Não pode
p
exceder 1,50 m de
d largura;
b) Não pode sobreepor‐se a gradeamentos
o zonas vazzadas em vaarandas;
ou
c) Nãão pode ocultar elementos
d
decorativos
os com interesse na
n
ou outro
c
composição
arquitetón
nica das fach
hadas.
Artigo 243.º
dições de aplicação de tabuletas
Cond
nstalação de
d uma taabuleta devve
1. A in
respeitar as seguintes condições:
c
a) O lim
mite inferior da tabuletaa deve ficarr a
u
uma
distânccia do solo igual ou superior a 2,6
60
m
m;
b) Não pode exced
der o balanço de 1,50 m
e relação
em
o ao plano
o marginal do edifíciio,
e
exceto
no caaso de ruas sem passeiios, em quee o
b
balanço
não
o pode exceder 0,20 m;;
c) Devee haver uma distância igual ou
o
s
superior
a 3 m entre tabuletas.
2. Em cada
c
edifíccio, as tabu
uletas deveem
a
apresentar
dimensão
o, cores, materiais e
a
alinhamento
os adequad
dos à estéticca do edifíccio

e não podem ocultarr elemento
os decorativvos
ou outros com intteresse na composiçção
arquitetónica das fachadas.
Arttigo 244.º
Condições dee aplicação de palas
1. A insstalação daas palas devve respeitarr as
seguintes condições:
a) A in
nstalação não pode faazer‐se a uma
distância do
o solo inferrior a 2,60 m,
m nem acima
da linha do
o nível do teeto do estab
belecimento a
que pertençam;
b) O baalanço totaal não pode
e exceder 2 m
ou 65% da largura do passeio e, lateralmen
nte,
os limites das instalações perrtencentes ao
titular
t
da liccença.
2. As palas não
o podem sobrepor‐se
s
e a
emolduram
mentos de vvão de porrtas e janellas,
gradeamen
ntos e o
outros ele
ementos de
interesse arrquitetónico
o ou decoraativo.
3. A co
or das palass objetos e das inscriçõ
ões
publicitárias nelas inseridas deve ser
compatível e enquadrada co
om o meio
envolvente e a fachadaa do edifício
o.
4. No caso
c
de aplicação de várias
v
palas no
mesmo ed
difício, devve ser apresentado um
u
estudo de conjunto para a saalvaguarda da
estética da fachada.
da a colocaçção de outros
5. Não é permitid
m aí
suportes publicitários apostos à pala nem
afixar quaissquer tipos de objetos..
Arttigo 245.º
Cond
dições de in
nstalação de
e toldo e daa
respetiiva Sanefa
1. A insstalação dee um toldo e da respettiva
sanefa devee respeitar as seguinte
es condiçõess:
a) Devve existir u
uma distân
ncia do lim
mite
inferior do toldo ao ssolo igual ou
o superior a
2,30 m, maas nunca accima do nívvel do teto do
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eestabelecim
mento comeercial a qu
ue pertençça,
s
sendo
o mesmo aplicávvel aos caso
os em que no
n
toldo esteja instalada a respetiva sanefa.
s
b) A instalação não pode exceder os
liimites laterrais das instalações perrtencentes ao
a
respetivo esstabelecimeento;
c) Os to
oldos têm de ser rebatíveis e nãão
p
podem
exceder 65% da larguraa do passeeio
n
nem
excedeer um avançço superior a 3 m.
2. A instalação do
o toldo, e da respetiva
s
sanefa,
não
o pode sobrepor‐se a cunhais,
p
pilastras,
cornijas, emo
olduramento
os de vãos de
d
p
portas
e jaanelas e outros
o
elem
mentos co
om
in
nteresse arq
quitetónico
o ou decorattivo.
3. Os to
oldos devem
m ser de corres claras, e a
c destes objetos
cor
o
e daas inscriçõess publicitárias
n
neles
inseridas devve ser co
ompatível e
e
enquadrada
a com o meio envo
olvente e a
fachada do edifício, sendo
s
que no caso de
d
a
aplicação
dee vários tolldos no meesmo edifíciio,
d
devem
os mesmos
m
com
mpatibilizar‐‐se entre si.
4. O toldo e a resp
petiva saneffa não podeem
s
ser
utilizad
dos para pendurarr ou afixxar
q
quaisquer
tipos de objeetos.
5. O titular do estabelecimento é
responsável pelo bom estado de conservaçãão
e limpeza do
o toldo e daa respetiva sanefa.
s
Artigo 246.º
b
e
Condiçções de instalação de bandeirolas
band
deiras
1. As bandeirolass e as baandeiras nãão
p
podem
ser afixadas
a
em
m áreas de proteção das
lo
ocalidades.
2. As bandeirolaas devem permaneccer
o
oscilantes,
a
apenas
pod
dendo ser afixadas nas
fachadas.
3. As baandeiras deevem permaanecer fixass à
fachada.

4. A dimensão
d
m
máxima das bandeiro
olas
deve ser dee 0,60 m dee comprime
ento e 1 m de
altura.
5. A distância
d
en
ntre a partte inferior da
bandeirola e o solo deve ser iguall ou superio
or a
2,60 m.
Arttigo 247.º
dições de instalação de
e uma vitrina
Cond
Na insstalação d
de uma vitrina deveem
respeitar‐see as seguinttes condições:
a) Não
o se sobrep
por a cunh
hais, pilastrras,
cornijas, em
molduramentos de vão
os de portas e
janelas
j
ou a outros eelementos com
c
interessse
arquitetónico e decoraativo;
b) A alltura da vittrina em re
elação ao so
olo
deve ser igu
ual ou supeerior a 1,40 m e inferio
or a
1,80 m;
c) Não
o exceder 0,15 m de
e balanço em
e
relação ao plano da fachada do ed
difício.
Arttigo 248.º
or
Condições de instalação de um exposito
1. Por cada estab
belecimento
o é permitido
um
expositor,
apenas
instalaado
exclusivamente durante o seu
u horário de
funcioname
f
ento.
2. O exxpositor ap
penas pode ser instalaado
em passeio
os com largura igual ou
u superior a 2
m, devendo respeitarr as seguintes condiçõ
ões
de instalaçãão:
a) Ser contíguo ao respettivo estabeele‐
cimento;
b) Resservar um
m espaço livre para a
circulação pedonal d
de, no mín
nimo, 2,25 m
entre o limite exterior do passeio e o prédio;;
c) Não
o prejudicar o acesso aos edifíccios
contíguos;
d) Não
o exceder 1
1,50 m de altura
a
a partir
do solo;
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e) Reservar uma altura mínim
ma de 0,20 m
c
contados
a partir do
d plano inferior do
d
e
expositor
ao
o solo ou 0,4
40 m quand
do se trate de
d
u exposito
um
or de produtos alimenttares.
Artigo 249.º
Con
ndições de instalação de
d painéis
1. A esttrutura de suporte
s
de painéis devve
s
ser
metálicca e na cor
c
mais adequada
a
a
ao
a
ambiente
e estética do local, em respeito
r
pelas
n
normas
urbaanísticas.
2. Na esstrutura devve ser afixaado o número
d ordem atribuído
de
a
ao
o suporte, a identidad
de
d titular, e número
do
o da respeetiva licençça,
d
devendo
ass dimensões do primeeiro situar‐se
e
entre
0,05 m e 0,10 m no que diz respeito ao
a
s comprim
seu
mento e larggura.
3. Os painéis
p
não
o podem manter‐se
m
n
no
lo
ocal sem mensagem
m
por períod
do superior a
d dias úteeis, o que, a ocorrer, determinará
dez
d
áa
c
caducidade
imediata daa licença.
4. Os painéis deevem ter as seguintes
d
dimensões:
a) 2,40 m de largurra por 1,70 m de alturaa;
b) 4,00 m de largurra por 3,00 m de alturaa;
c) 8,00 m de largurra por 3,00 m de alturaa.
5.Podem
m ser licenciados,
l
, a títu
ulo
e
excecional,
painéis com
c
outrass dimensões
(múltiplos do
d módulo base), dessde que nãão
s
seja
posto em
e causa o ambientee e a estética
d locais pretendidos
dos
p
s para a co
olocação dos
p
painéis.
6. Os paainéis podeem ter saliências parciaais
d
desde
que estas não
o ultrapasssem, na su
ua
totalidade:
a) 1,00 m para o exterior na área
á
central e
1 m² de superfície;
b) 0,50 m de balaanço em reelação ao seeu
p
plano.
7. Relativamente à distância ao
a solo:

a) Enttre a parte inferior e o solo
o a
distância nãão pode serr menor que
e 2 m;
b) Não
o podem p
possuir arestas vivas ou
elementos cortantes quando instaladas a
menos de 2,50
2 m de altura em relação ao solo.
8. É prroibida a ccolocação de
d painéis em
e
espaços classificado
c
os no Pllano Diretor
Municipal como REN ou espaços verdes de
proteção e enquadram
mento.
Arttigo 250.º
Mupis
A instalação de Mupis está sujeita às
seguintes condições:
a) A composição
o deve saalvaguardarr a
qualidade, funcionaliidade e segurança
s
do
espaço ond
de se inserre, podend
do a entidaade
licenciadoraa definir, a todo o tempo, um
u
suporte tipo de modo a un
niformizar os
suportes uttilizados no Município;
b) As superfícies d
de fixação da
d publicidaade
m ser subdivididas;
não podem
c) Não
o podem m
manter‐se no local seem
mensagem por mais de 30 dias se
eguidos.
2. É proibida a ccolocação de
d Mupis em
e
c
os no Pllano Diretor
espaços classificado
Municipal como REN ou espaços verdes de
mento.
proteção e enquadram
Arttigo 251.º
C
Cartazes
c
ap
penas podem ser fixad
dos
1. Os cartazes
em vedaçõees e tapumees.
2. Os cartazes
c
devvem ser rem
movidos peelos
seus prom
motores no
o prazo de cinco dias
d
contados a partir daa data do
o término do
evento.
3. Quaando a rem
moção não seja efetuaada
no prazo previsto n
no número
o anterior o
Município da Amadora proccede à sua
s
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remoção, ficando os
o promottores e ou
o
b
beneficiário
s da promo
oção sujeito
os, para aléém
d contraorrdenação aplicável, ao
da
o pagamento
d respetivvas despesas.
das
Artigo 252.º
Condições de apllicação de telas e lonass
mitida a collocação de lonas sob
bre
É perm
e
empenas,
andaimes, edifício
os, grandes
s
superfícies
comerciaiss ou de serviços e
e
equipament
tos, desde que
q ocupem
m a totalidad
de
d superfície, e respeittem os seus limites e as
da
s
seguintes
co
ondições:
a) Deveem coincidirr ou se justaapor, total ou
o
p
parcialment
te, aos co
ontornos das
d
paredes
e
exteriores
dos edifícioss;
b) Só é admitida uma
u
licençaa por local ou
o
e
empena;
c) Na utilização de
d telas por
p parte de
d
e
empresas
dee venda ou aluguer dee publicidad
de,
d
deve
ficar previsto
p
no licenciameento inicial, o
d
dever
de submeter
s
à apreciaçãão camarárria
toda e qualq
quer alteraçção de imaggem;
d) Nas instalações
i
em edifício
os com obrras
e curso, devem ob
em
bservar‐se as seguintes
c
condições:
i) As teelas e lonass devem ficar recuadas
e relação ao
em
a tapume de proteção;
ii) Apen
nas podem
m permanecer no loccal
d
durante
o decurso
d
do
o prazo de execução da
d
o
obra.
e) Aquaando da aprresentação do pedido de
d
liicenciamento, juntam
mente com
m os demaais
e
elementos
d apresen
de
ntação obriggatória, devve
s apresen
ser
ntado term
mo de resp
ponsabilidad
de
a
assinado
p
pelo
técnico responsável peela
in
nstalação do
d anúncio,, bem como declaraçãão
e
emitida
pela associaçção profisssional a qu
ue
p
pertença
donde consste a sua inscrição na
n
m
mesma
e contrato de
d seguro de respo
on‐
s
sabilidade
civil.

Arttigo 253.º
Totens e Monoposstes
1. É permitida
p
a implantaçção de toteens
desde
q
que
esteejam
associados
a
estabelecim
mentos cujaa visibilidad
de a partir da
via
v pública seja reduzid
da.
2. A im
mplantação do totem está
e
sujeito
o às
seguintes condições:
a) Ser constitu
uído por um módulo
monolítico de multiface com a altura
a
máxima
de três mettros e cinqu
uenta centím
metros;
b) Adottar o modelo tipo (dessenho técnico)
fornecido
f
p entidad
pela
de licenciadora.
3. Nas grandes superfícies co
omerciais e ou
de serviço
os, equipamentos ou
u postos de
abastecimeento de com
mbustível, lo
ocalizados em
e
edifício próprio e issolado, a instalação de
totens
t
co
om outro tipo de
e dimensãão,
construção e composição distintas
d
d
das
referidas naas alíneas aanteriores, está
e sujeita ao
cumprimen
nto das segu
uintes condições:
a) Ser composto por uma estrutura de
suporte daa mensageem publicitária ou de
identificaçãão, com duas ou mais facces,
sustentada com um po
oste único;
ua altura to
otal não excceder os do
oze
b) A su
metros e cinquenta ceentímetros;
máxima de qualquer
q
laado
c) A diimensão m
do polígono que defin
ne a face do
d suporte da
mensagem não excedeer os quatro
o metros.
4.As diimensões eestabelecidaas no númeero
anterior po
odem ser allteradas ten
ndo em con
nta
as caracterrísticas morrfológicas e topográficcas
do local e da envollvente livre
e adstrita ao
estabelecim
mento.
5. Em casos devvidamente justificadoss o
Município da Amadora pode suprimir ou
limitar os efeitos lumin
nosos dos dispositivos.
d
.
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Seecção III
Publicidade em viadutos ro
odoviários,
f
ferroviários
e passagen
ns superiorees para peõees
Artigo 254.º
Condiçõees de instalaação
A mensagem publicitária instalada em
e
vviadutos rod
doviários, ferroviários
f
e passagens
s
superiores
p
para
peõess não pode conter maais
d que a in
do
nsígnia e no
ome do pro
oduto que se
p
pretende
pu
ublicitar.
Seecção IV
Distrribuição de folhetos pu
ublicitários
Artigo 255.º
Distribuição de publicidade
p
e comercial
1.A disttribuição de
d folhetos publicitários
d cariz com
de
mercial estáá sujeita a liicenciamento
d Município da Amado
do
ora.
d instruídos
2.Os reequerimentos, além de
c
com
os elem
mentos prevvistos no arrtigo 228º do
d
p
presente
Có
ódigo, devem
m ainda ind
dicar a dataa e
lo
ocais ondee se pretende procceder à su
ua
d
distribuição
o o tipo de produto qu
ue
bem como
s pretende publicitar.
se
querimento
o indicado no número
3.O req
a
anterior
deve ser apresentado com a
a
antecedênci
ia mínima de
d 15 dias sobre a daata
e que se prevê efeetuar a disstribuição da
em
d
p
publicidade.
.
Seecção V
Reemoção
Artigo 256.º
Reemoção
1. Nas situações em que see verifique a
a
afixação
o
ou
inscrição de mensagens

publicitárias em deesconformid
dade com o
respetivo alvará o
ou de co
olocação de
publicidadee, qualquerr que sejaa o respetivo
suporte ou modalidad
de, sem que
e a mesma se
encontre licenciada, o Município
o da Amado
ora
pode proceder à remoção coerciva da
mensagem publicitária e respettivos suportes
ou à sua inu
utilização, ssem prévia notificação do
infrator, ficando
f
também sujjeito a este
procedimen
nto as ssituações em que a
mensagem publicitária se encon
ntra recolhida
ou enrolad
da, ou ain
nda quando
o, apesar de
eliminada, permaneceer no local o respetivo
suporte.
2. Em caso de caaducidade da
d licença por
p
não pagamento da resspetiva taxaa por parte do
interessado
o, ou de nãão renovaçção desta por
p
vontade
v
do
o respetivo
o titular, de
eve o mesm
mo
proceder à retirada da mensagem publicitáária
e remoção dos meios ou suporte
es a ela afetos
no prazo de
d 10 diass a contar, da data da
ocorrência daquela, ou até ao te
ermo do praazo
de da licen
nça, nos casos
c
de não
n
de validad
renovação desta.
3. Na situação
s
preevista no n.º
n 2 do artigo
231º do presente C
Código, e no caso do
requerentee já ter aafixado ou colocado a
mensagem publicitáriaa, os 5 diass contam‐see a
do no final do
partir do teermo do prrazo indicad
citado artiggo.
4. Nos casos de n
não renovaçção da licen
nça
por parte do Município da Am
madora, e dos
d
previstos no artigo 235º do prese
ente Código
o, a
remoção dos
d
meios ou suporttes utilizad
dos
deve ser efetuada no p
prazo fixado
o no respetivo
mandado de
d notificaçãão.
5. De iggual modo, sempre qu
ue se verifiq
que
o incumpriimento porr parte doss titulares do
suporte publicitário, d
dos deveress previstos no
presente Código
C
ou iimpostos pelo
p
Alvará, o
Município da Amadorra notifica aqueles paara,
no prazo de
d 5 dias, darem cum
mprimento às
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obrigações que
o
q lhe incumbem asssegurar nesssa
q
qualidade.
6. Esgo
otados os prazos atráás indicado
os,
s
sem
que o titular
t
do alvará cumpra o dispossto
n número
nos
os anteriorees, pode o Município da
d
A
Amadora
prroceder coeercivamente à remoçãão
suportes
d
dos
meio
os
ou
utilizado
os,
in
ndependentemente da
d coima ou sanções
a
acessórias
a que haja lugar em
e
sede de
d
p
processo
co
ontraordenacional, seendo que se
c
considera
q
que
o interressado não cumpriu o
a
atrás
disp
posto, qu
uando a mensageem
p
publicitária
se enccontrar reecolhida ou
o
e
enrolada,
ou ainda quando, apesar de
d
e
eliminada,
permaneceer no local o respetivvo
s
suporte.
7. Quan
ndo ocorrerr o previsto
o nos n.ºs 1 e
6 deste arrtigo, os titulares
t
do
o alvará ou
o
in
nfratores são responsáveis po
or todas as
d
despesas
s
suportadas
pelo Município
M
d
da
e
A
Amadora
p
pela
remoçção das mensagens
m
s
suportes
utilizados.
ondentes às
8. As quantias correspo
d
despesas
a que se reffere o núm
mero anterio
or,
q
quando
não
o pagas volluntariamen
nte no prazo
d 20 dias a contar da notificação emitida paara
de
e
esse
efeito
o, são co
obradas ju
udicialmentte,
s
servindo
de título execcutivo, certtidão passad
da
p
pelos
serviços competeentes, comp
provativa das
d
despesas
efeetuadas.
Artigo 257.º
Deestino dos objetos
o
e estruturas
remo
ovidas
1. Após a remoçção previstta no artiggo
a
anterior
dos
suportes
e
estruturras
p
publicitárias
s, os mesm
mos são transportados
p
para
o depó
ósito municipal, poden
ndo o infrattor
requerer a entrega do
o material removido, o
q
qual
lhe é entregue, desde quee proceda ao
a
p
pagamento
das desp
pesas supo
ortadas peelo

Município da
d Amadoraa pela remo
oção, no praazo
indicado no n.º 8 do
o artigo an
nterior paraa o
pagamento
o voluntario
o da quantiaa em divida..
2. Se não for rrequerida a entrega do
material reemovido nass condiçõess indicadas no
artigo anteerior, e o m
mesmo permanecer nas
n
instalações camaráriass por perío
odo superio
or a
sessenta diias, a contaar da data da
d notificaçção
do infrator para pagamento voluntário
v
da
quantia em
e
dividaa, os mesmos
m
s
são
considerados adquirid
dos por ocupação a favvor
do Municíp
pio da Amad
dora.
3. Nas situações em que nãão foi possíível
aos serviço
os camarário
os identificaar o titular do
suporte publicitário reemovido, a contagem do
prazo de 60
0 dias inicia‐se no dia seguinte
s
ao da
operação de remoção coerciva.
4. O paagamento d
da quantia em
e débito, por
p
parte do infrator, em
m sede de processo de
cobrança ju
udicial, não dá lugar, em
m caso algu
um,
à devolução
o do materrial removid
do nos term
mos
do artigo 256º a não sser que este tenha luggar,
o de 60 diass, indicado no
ainda dentrro do prazo
n.º 2 do preesente artiggo.
TITTULO VIII
Dos merccados municcipais
CA
APITULO I
Mercad
dos municip
pais
SSECÇÃO I
Dispo
osições geraais
Arttigo 258.º
Âmbito
O pressente Título
o aplica‐se aos mercad
dos
sob gestão
o do Município da Amadora,
A
seem
prejuízo dee, relativam
mente aos mercados
m
cuja
gestão estteja deleggada, o Município
M
da
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Amadora poder
A
p
dar instruções à entidad
de
g
gestora.
Artigo 259.º
Deefinição de mercado municipal
m
1. Os mercados
m
m
municipais,
quer "fixo
os"
q
quer
de "levante",
"
definem‐see como um
u
a
agrupament
to
de
espaços
comerciaais
d
destinados,
fundamen
ntalmente, à venda ao
a
p
público
de produtos alimentares
a
e de outros
p
produtos
e serviços
s
de consumo generalizado
o.
2. Para efeitos do
o presente Código, sãão
m
mercados
"
"fixos"
os instalados em edifícios
m
municipais
ou para isso destinados e de
d
"levante" oss instalados a céu abertto.
3. Os Mercados
M
sãão divididoss em setorees,
o quais agrruparão, ten
os
ndencialmeente, todos os
lo
ocais de venda
v
com
m o mesm
mo ramo de
d
c
comércio.
Artigo 260.º
mento interno
Regulam
1. Sem prejuízo do disposto no presen
nte
Código, cadaa Mercado Municipal do Municíp
C
pio
d Amadora pode ter um Regulamento
da
In
nterno, con
nstituído por normas próprias de
d
funcionamento, neceessárias à gestão do
d
respetivo Mercado.
nto Interno
oé
2. A aprrovação do Regulamen
d competêência da Entidade
da
E
Gestora, e as
n
normas
deele constaantes com
mpletam ou
o
d
desenvolvem
m o disposto presente Código.
3. Do Regulament
R
o Interno deve
d
constaar,
n
nomeadame
ente, o horário
h
dee cargas e
d
descargas,
a área máxima
m
deestinada aos
d
diversos
ram
mos de atiividade, a área mínim
ma
q
que
cada espaço co
omercial deve possu
uir,
regras de uttilização das zonas e equipamentos
c
comuns
do Mercado, regras relaativas ao uso
o
obrigatório
de vestuário adequad
do, condições

de descargaa e armazenamento dos produto
os e
regras de estacionameento.
Arttigo 261.º
Galerias comerciaais
Nos Mercados
M
Municipais podem ser
criadas Galerias Comeerciais, a de
efinir em seede
de Regulam
mento Interrno, as quaais devem ter,
t
sempre quee possível, u
uma entrad
da autónoma e
podem funcionar com um horário
o diferenciaado
relativamen
nte ao do
os restantes setores do
Mercado regendo‐se pelas norm
mas aplicávveis
ao comérccio em geral, sem prejuízo do
disposto no
o presente C
Código.
Arttigo 262.º
Outraas atividade
es
1. Nos edifícios dos Mercados sob gesttão
municipal podem instalar‐se
e atividad
des
compatíveis com a atividade comerccial,
mente do settor terciário
o.
nomeadam
2. A instalação e funcion
namento das
d
atividades referidas no númerro anteriorr é
objeto de contrato
c
de concessão,, a efetuar nos
n
termos
t
da respetiva
r
leegislação em
m vigor.
Arttigo 263.º
o de funcionamento
Diias e horário
1. O horário d
de funcion
namento dos
d
Mercados sob gestão
o municipal é fixado por
p
Despacho do
d Presiden
nte da Câmara Municipal
da Amadora.
2. Parra além d
do encerraamento paara
descanso
semanal
e
parra
limpeeza,
respetivamente, aos Domingos e Segundas‐
feiras,
f
os Mercados sob gestão municipal
encerram nos
n dias feeriados nacionais, no dia
feriado
f
mu
unicipal e, b
bem assim, em qualqu
uer
outro dia que o Presidente da Câmaara
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Municipal da Amad
M
dora determine, co
om
fundamento
o em acon
ntecimento considerad
do
ju
ustificativo..
3. As lo
ojas com ab
bertura parra o exterio
or,
n parte do
na
o seu horáário coincid
dente com o
h
horário
estaabelecido paara o funcio
onamento do
d
respetivo Mercado, utilizarão
o também
m,
d
durante
essse período de tempo
o, a abertu
ura
p
para
o interiior do mesm
mo.
4. Fora do horário
o de funcio
onamento do
d
M
Mercado,
as lojas referidas no número
a
anterior
fazeem uso da abertura
a
paara o exterio
or,
e
encerrando
as portas in
nteriores.
5. Os horários
h
e períodos de funcion
na‐
m
mento
refeeridos devvem estarr permaneen‐
temente afixxados em lo
ocal visível.
Artigo 264.º
Espaço
os comerciais

complemen
ntares de aapoio aos comercianttes,
nomeadam
mente, vestiários, armaazéns, depó
ósi‐
tos,
t instalaçções de frio
o, recolha de
d vasilhame e
recolha de lixos.
2. A utilização doss equipamentos referid
dos
o anterior está suje
eita às taxxas
no número
previstas na
n Tabela de Taxas em vigor no
Município, ou em Tabela de Taaxas aprovaada
pela Junta de Freguessia a quem
m tenham sido
delegadas as compeetências paara a gestãão,
conservação e reparaação do re
espetivo Mer‐
M
cado.
CA
APÍTULO II
Das condições
c
de ocupação
o e utilização
dos espaço
os comerciaais
Arttigo 266.º
Procedimento

Dentro dos Mercados sob gestãão
m
municipal,
s
são
consideerados esp
paços comeer‐
c
ciais:
a) ESPA
AÇO DE BAN
NCA: espaço
o aberto, seem
á
área
privattiva para a permaanência dos
c
compradore
es;
b) LOJA: espaço fecchado, com
m ou sem áreea
p
privativa
para
a
perman
nência
dos
c
compradore
es, podendo
o também ter abertu
ura
p
para
o exterior do Mercado e, neessa situaçãão,
p
podendo
fu
uncionar com
c
um horário
h
maais
a
alargado
que o dos restantes setores do
d
M
Mercado.
Artigo 265.º
Zonaas comuns
1. Parra além das instaalações dos
trabalhadores, os Mercados
M
son gestãão
m
municipal
dispõem, sempre que possível e de
d
a
acordo
com
m as respeetivas neceessidades, de
d
u
uma
zona para
p
instalaação dos equipamentos

1.A atrribuição de espaços comerciais nos
n
Mercados sob
s gestão municipal, qualquer que
q
seja o ram
mo ou setorr de atividaade a que se
destinem.
2.O Mu
unicípio da Amadora pode reservvar
nos Mercad
dos sob gesstão municipal, locais de
venda
v
esp
pecialmentee destinado
os a com
mer‐
ciantes po
ortadores d
de deficiên
ncia que lh
hes
reduza a caapacidade de trabalho.
Arttigo 267.º
Atrribuição a p
pessoas singgulares ou
coletivas
1. As liccenças de o
ocupação e utilização dos
d
espaços refferidos no número an
nterior podeem
ser atribu
uídas a p
pessoas singulares ou
coletivas.
2. Cad
da pessoa,, singular ou coletiva,
apenas pod
de ser titular de, no máximo, dois
d
locais de veenda no meesmo Mercaado Municip
pal.
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3. A concessão ou
u renovação
o de licençças
d ocupação e utilizaçção de qualquer espaço
de
n Mercad
nos
dos Municipais depen
nde do faccto
d titularees das resp
dos
petivas licen
nças ou seus
representan
ntes, provaarem anuaalmente qu
ue
n
não
são portadores
p
de qualq
quer doença
p
potencialme
ente transm
missível.
4. O tiitular de alvará
a
de ocupação
o
d
de
e
espaço
em mercado municipal
m
po
ode requerrer
a emissão de uma auto
orização esp
pecial que lh
he
p
permita
s
ser
auxiliado ou substituíd
do
temporariam
mente por um empreegado ou por
u
um
familiar (cônju
uge, ascendente, ou
o
d
descendente
e).
Artigo 268.º
Obrigações do
O
d titular do
o alvará
1.Constituem obrrigações do
o titular da
d
liicença de ocupação
o
d espaço em mercad
de
do
m
municipal:
a) Iniciaar a atividad
de no prazo
o máximo de
d
v
vinte
e doiis dias úteeis após a emissão da
d
liicença de ocupação e utilização;
u
b) Man
nter o exeercício inin
nterrupto da
d
a
atividade,
exxceto em caaso:
i. de doença,
d
devidamente comprovad
da
p atestado médico ou
por
o de interrnamento, do
d
titular do direito de ocupaçãão ou seus
o locais de
d
familiares, quando explorem os
v
venda
atribuídos sem a colaaboração de
d
e
empregados
s;
ii. de férias,
f
quee não ultraapassam, em
e
c
caso
algum,, os trinta e um dias seguidos ou
o
in
nterpoladoss por ano;
iii. de outras
o
situaçções que o Município da
d
A
Amadora
co
onsidere justificadas.
c) Comunicar prevviamente ao
a Municíp
pio
d Amadoraa a interrupção da attividade paara
da
g
gozo
de fériaas;
d) Afixxar em local visível,, durante o
respetivo peeríodo, um letreiro informando os

consumidores da d
duração e motivo da
interrupção
o da atividade;
e) Não
o exercer d
direta ou in
ndiretamen
nte,
comércio ou
o atividadee diferente daquela
d
a que
q
está autorrizado, nem
m dar‐lhe uso diverso
daquele para que lhe ffoi concedid
do;
f) Conttratar e manter em viggor os seguros
que por leii, regulamento ou determinação do
Município da
d Amadoraa sejam exiggíveis;
g) Instaalar os con
ntadores de
e eletricidade,
água e gás;
h) Exeecutar, no prazo e nas
n condiçõ
ões
fixadas
f
parra o efeito,, as obras coercivas que
q
lhe venham
m a ser deteerminadas pelo
p Município
da Amadora;
i) Colaaborar com
m o Médico Veterináário
Municipal na realização de vistorias higgio‐
sanitárias;
j) Afixaar de formaa e em locaal bem visívvel,
em suportees de mateerial facilme
ente laváveel e
nas demaiss condiçõess previstas na legislaçção
em vigor, o preço d
de venda ao
a público de
todos
t
os produtos expostos e serviçços
prestados nos
n Mercad
dos sob gesstão municipal
com referrência às unidades de medida,
afixado;
dade entre si e para co
om
k) Usarr de urbanid
o público em geral;
uções dos trabalhadores
l) Acatar as instru
municipais competentes em matéria de
funcioname
f
ento dos Mercados sob gesttão
municipal;
m) Utillizar de form
ma conveniiente os loccais
de venda e as zonas co
omuns;
n) Reegistar jun
nto do Município
M
da
Amadora
A
t
todos
os colaboradorres, familiares
(cônjuge, ascendente
a
es ou descendentes) ou
empregado
os, que o au
uxiliem na sua atividade,
para efeito
os de emissão de cartõ
ões de acessso
ao Mercado
o;
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o) Manter na sua posse e exibir
e
semp
pre
q
que
tal lhe
l
for exigido,
e
o seguintes
os
d
documentos
s:
i. carteira de utilizaação dos meercados;
ii. alvará de liceença de utilização
u
d
do
e
espaço;
iii. Docu
umento de identificaçã
i
ão civil válido;
iv. Ceertificado de comeerciante ou
o
d
documento
que o subsstitua, nos casos
c
em qu
ue
for devido;
v. Provaa de que se encontra coletado
c
paara
o exercício da
d atividadee;
vi. Cartãão de identiificação fisccal.
2. Trataando‐se de empregado
os, devem os
m
mesmos
terr um contraato de trabalho válido
oe
e
estarem
insscritos na Segurançaa Social, so
ob
p
pena
de não
n
podereem ser reggistados nos
termos do número
n
anteerior.
Artigo 269.º
Cartteira de utilização dos mercados
ulares de licenças de
d
1. Todos os titu
o
ocupação
sãão obrigado
os a munir‐sse da carteiira
d utilizaçãão dos mercados, passada
de
p
peelo
d
departamen
nto camarário compettente, a qu
ual
d
deve
manter‐se atualizada e conteer:
a) Cartãão de identificação do
o seu titulaar,
c
com
indicaçção do número de emp
pregados qu
ue
tem e, bem
m assim, tratando‐see de pesso
oa
c
coletiva,
da identificaçãão dos seus membros;
b) Título
o de autorizzação, com identificaçãão
d local ocupado, atividade exercida e
do
p
produtos
a vender;
v
c) Docu
umento com
mprovativo da aquisiçãão
d produto
dos
os;
d)
D
Documento
compro
ovativo
d
do
p
pagamento
das taxas devidas.

Arttigo 270.º
Cedên
ncia do alvará
1. O alvará
a
de o
ocupação dos
d locais de
venda
v
nos Mercados ssob gestão municipal não
n
or trespassse, cessão ou
pode ser cedidos po
outro meiio oneroso
o ou grattuito, exceeto
quando oco
orra um doss seguintes factos:
a) Invalidez do titu
ular ou redução a men
nos
de 50% da
d capacid
dade físicaa normal do
mesmo;
b) Outros
O
mo
otivos po
onderosos e
justificados
j
s, verificado
os caso a casso.
2. A cedência do alvaráá, nos cassos
previstos no
n número
o anterior, depende de
autorização
o especial a concede
er pelo Mu
uni‐
cípio da Amadora,
A
m
mediante pedido
p
fund
da‐
mentado do
os respetivo
os titulares..
3. O Município
M
d
da Amadora pode ain
nda
autorizar a cedência do alvará a empregado
e
ou
a familiar do titular,, face a razões
r
quee o
justifiquem
j
m.
4. As sociedades
s
titulares de
d licenças de
ocupação que preetendam proceder à
transmissão
t
o de paarticipaçõess sociais, a
qualquer tíítulo, ficam
m obrigadas a informar o
Município da Amadorra, no prazzo máximo de
trinta
t
diass úteis subsequentess à data do
respetivo reegisto.
5. Find
do o prazzo referido
o no númeero
anterior sem que a sociedade titu
ular da licen
nça
cumpra o dever de informar o Município da
a respetivva licença de ocupaçção
Amadora,
A
cessará.
Artigo
o 271.º
Direitto de preferência na ocupação po
or
morte do titular
1. Por morte
m
do titular do alvvará gozam do
direito de preferênciaa na atribu
uição de no
ova
licença parra a ocupaação do me
esmo local,, o
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ccônjuge sob
brevivo não separado judicialmen
j
nte
d pessoas e bens ou a pessoa que com ele
de
e
v
vivia
em uniião de facto
o há mais de dois anoss à
d
data
do faalecimento e, na sua falta ou
o
d
desinteresse
e, os desccendentes, se assim o
requererem ao Municcípio da Amadora
A
nos
trinta dias úteis subssequentes ao decessso,
in
nstruindo o requerim
mento com certidões de
d
ó
óbito
e dee casamentto ou de nascimentto,
c
conforme
o caso.
2. A prova
p
da união
u
de facto
f
é feiita
a
através
de declaraação assinada peelo
in
nteressado ou inteeressada e por trrês
testemunhaas idóneas perante
p
um notário.
3. Em caso
c
de concurso de interesses, a
defere‐se pela ordem
p
preferência
m prevista no
n
n
número
1 do
o presente artigo.
4. Con
ncorrendo apenas descendentees,
o
observam‐se
e as seguinttes regras:
a) Entree descendeentes de grau diferentte,
p
preferem
oss mais próxiimos em graau;
b) Entre descendeentes do mesmo
m
graau,
a
abrir‐se‐á
liccitação.
5. A nova
n
licen
nça é con
ncedida co
om
d
dispensa
do
o pagamentto de qualq
quer encarggo,
s
sem
prejuízo
o do pagam
mento das taxas
t
devidas
d
desde
a dataa da morte do titular.
CAP
PÍTULO III
uspensão daas
Da caducidade, ceessação e su
pação e utilização
licenças de ocup
Artigo 272.º
Causas de caducidadee ou cessaçãão do alvaráá
Para além
a
dos casos especialmen
nte
p
previstos
no
o Titulo I do presentte Código, o
a
alvará
de occupação e utilização caduca:
a) Por morte do respetivo
r
tiitular, exceeto
n caso preevisto no artigo 271.º do presen
no
nte
C
Código,
ou
u por disssolução daa sociedad
de,

quando o titular do alvará sejaa uma pesssoa
coletiva;
b) Por renúncia vo
oluntária do
o seu titularr;
c) Find
do o prazo da adjudicação, exceeto
nos casos de
d renovaçãão;
d) Se o titular nãão iniciar a atividade no
prazo referido no arrtigo 268.º do presen
nte
Código;
e) Em caso
c
de exttinção do Mercado
M
ou da
sua transferência paraa outro local;
f) Em caso de reemodelação
o profunda da
distribuição
o ou arrrumação dos espaçços
comerciais e bem asssim em quaaisquer outras
circunstânccias de inteeresse púb
blico, as qu
uais
implicam apenas
a
a ccaducidade das licençças
referentes aos locais d
diretamente
e atingidos;
g) Em caso
c
de inso
olvência do titular.
Artigo
o 273.º
Ocupaação de outrros locais de
e venda
1. Oss comerciantes atin
ngidos peelas
medidas reeferidas nass alíneas e) e f) do artigo
anterior têm direito a ocupar um outro lo
ocal
de venda, nesse ou
u noutro Mercado sob
s
gestão mun
nicipal.
2. Os novos locais atribuído
os devem ter,
t
dentro do possível, dimensões e condiçõ
ões
gerais idên
nticas aos que os comerciantes
ocupavam inicialment
i
e.
3. Os comerciantes são no
otificados por
p
escrito, no mínimo ccom trinta dias úteis de
antecedênccia, da cesssação das licenças e das
d
características dos loccais disponííveis, tendo
oo
prazo de dez
d dias útteis para requerer
r
uma
nova licençça de ocupaação e utilização, a quaal é
gratuita.
4. Se não
n houverr acordo na distribuiçção
dos novos locais, os mesmos são
s atribuíd
dos
por sorteio entre os caandidatos.
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Artigo 274.º
Taxa de compensaçção

titulares
t
d
dos
alvaráás ficarão isentos do
pagamento
o de taxas e outros en
ncargos até ao
reinício da atividade.

1.Sempre que ao comerrciante seeja
a
atribuído,
n termos do artigo anterior, um
nos
u
lo
ocal com dimensão
d
su
uperior ao que ocupava
a
anteriormen
nte, há lugaar à correção da taxa em
e
função da dimensão do
o novo espaaço.
2.Nos casos de remodelaçãão profund
da
p
pode
haver lugar ao pagamento
p
do custo das
o
obras,
propo
orcional à área
á
ocupad
da.
Artigo 275.º
Medidas excecionais
1.Os tiitulares do
os alvarás podem ser
s
deslocados dos seus esspaços com
d
merciais ou as
s
suas
licençças de ocupação
o
e utilizaçãão
transitoriam
mente suspeensas, semp
pre que tal se
m
mostre
neceessário parra a realizaçção de obrras
d conservaação ou mo
de
odernização
o, arrumaçãão,
liimpeza ou quaisquer outras
o
circu
unstâncias de
d
in
nteresse pú
úblico.
2.Os alvvarás podeem ser tran
nsitoriamen
nte
s
suspensos
sempre que tal se mosttre
n
necessário
para a reealização de
d obras de
d
c
conservação
o ou mod
dernização, arrumaçãão,
liimpeza ou quaisquer outras
o
circu
unstâncias de
d
in
nteresse pú
úblico.
3.Nas situações
s
p
previstas
n
nos
números
a
anteriores,
os titulaares dos alvarás sãão
n
notificados,
com, pelo menos, trin
nta dias úteeis
d anteced
de
dência, relaativamente à data, da
d
d
deslocação
ou da susspensão e da duraçãão
p
previsível
daaquelas.
4.Em caso
c
de deeslocação dos espaços
c
comerciais,
o Municípiio da Amad
dora colocaa à
d
disposição
d titularees dos alvarás atingidos
dos
lo
ocais provisórios com
m as condiçções mínimas
a
adequadas
a exercício
ao
o da respetiva atividadee.
5.Caso seja imposssível ao Município
M
d
da
A
Amadora
g
garantir
um
m local prrovisório, os

CAPÍTTULO IV
Realização de obras
Artigo
o 276.º
Ob
bras a cargo
o do Municíípio
1. Cab
be ao Mu
unicípio da Amadora a
realização de obras estruturais nos
n Mercad
dos
e exterior que
q
sob gestão municipal e na parte
dos estabele
ecimentos.
não constitua alçado d
d Amadora a
2. Cabee ainda ao Município da
realização de
d obras dee conservaçção nas zon
nas
comuns, nos equipam
mentos de uso coletivo
dos titularees dos alvaarás e, de uma maneeira
geral, em todos os eespaços cuja exploraçção
não tenha sido
s
atribuíd
da a particu
ulares.
Arttigo 277.º
nsabilidade dos titularees
Obrass da respon
dos alvarás
1.Cabee aos titu
ulares dos alvarás a
execução de
d obras dee alteração
o, reparação
oe
conservação dos espaçços concesssionados.
ulares dos alvarás a
2.Cabee aos titu
execução de
d obras coercivas que
e lhes venhaam
a ser deeterminadas pelo Município
M
da
Amadora.
A
3.O prrocedimentto para a execução de
obras previistas nos nú
úmeros anteriores segue,
com as neccessárias ad
daptações, o disposto na
assim com
legislação urbanística,
u
mo no caso de
estabelecim
mentos de rrestauração
o e bebidass, a
respetiva leegislação em
m vigor.
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Artigo 278.º
Ben
nfeitorias
1. Os tiitulares doss alvarás que
q cessem a
s atividad
sua
de em qualq
quer Mercado Municip
pal
tem o direitto de retiraar todas ass benfeitorias
p ele reaalizadas, deesde que tal
por
t possa ser
s
feito sem prrejuízo do edifício.
2. As obras realizaadas pelos titulares dos
a
alvarás
qu
ue fiquem
m ligadas de mod
do
p
permanente
e ao solo
o, paredes ou outros
e
elementos
integrantess do edifíício ficam a
p
pertencer
ao Município
o da Amado
ora, sem qu
ue
s
sobre
este recaia a obrigação de in
ndemnizar ou
o
reembolsar..
3. Para os efeitoss previstoss no número
a
anterior,
entende‐se que tais obras estãão
u
unidas
de modo
m
perm
manente qu
uando não se
p
possam
sep
parar dos elementos fixos
f
do loccal
s
sem
prejuízo
o ou deterio
oração do mesmo.
m
CAP
PÍTULO V
Produtos peermitidos à venda
P
Artigo 279.º
Produtos peermitidos à venda
P
Podem ser vendid
dos nos Mercados
M
so
ob
ggestão municipal, nomeeadamentee,
ue
1. PRODUTOS ALIIMENTARESS, desde qu
p
portadores
da marca de salubrid
dade quand
do
e
exigível:
a) Vaca, cavalo, avvestruz, porco, borreggo,
frangos, peeru, galinha, pato, codornizes
c
e
c
coelhos;
b) Ovos;
c) Enchidos, fiam
mbre, queeijos, carnes
fumadas, leiitão assado e torresmo
os;
d) Congelados, bacalhau
b
seeco, caras e
líínguas de bacalhau;
e) Franggos assadoss;

f) Beebidas enggarrafadas, chocolattes,
aperitivos, café em grãão, chás, bo
olos, biscoittos
e rebuçado
os;
g) Pão e bolos;
h) Prod
dutos africanos;
i) Peixee e marisco fresco;
j) Pro
odutos horto frutíco
olas, cereaais,
sementes, oleaginoso
os, leguminosas e frutos
secos;
k) Prod
dutos de agrricultura bio
ológica;
l) Produtos dietétiicos e naturralistas.
2. PRODUTOS NÃO
O ALIMENTA
ARES:
a) Florres de cortte, plantas ornamentaais,
flores
f
artificiais, artigo
os de jardin
nagem e vassos
ornamentais;
b) Avees ornamen
ntais ou caanoras, peixxes
ornamentais, alimentaação e equip
pamento;
c) Malaas, cabedaiss e calçado;
d) Roup
pas e retrossarias;
e) Artiggos de desp
porto;
f) Perfu
umaria, biju
utaria, brind
des, tabacaria,
papelaria e brinquedos;
barros e plásticos;
g) Loiçaas, vidros, b
h) Prod
dutos orienttais;
i) Jornaais e revistas.
3. SERV
VIÇOS.
Arttigo 280.º
EExceções
Para além
a
dos produtos previstos no
artigo
anterior,
outros
ser
podem
comercializzados a solicitação doss titulares dos
d
alvarás ou do produto
or interessaado, median
nte
autorização
o do Município da Amadora, ou por
p
imperativo do abasteccimento púb
blico.
Arttigo 281.º
V
Venda
de ovvos, aves e coelhos
A vend
da de ovo
os, aves e coelhos nos
n
Mercados sob
s gestão municipal fica
f sujeita aos
a
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sseguintes requisitos, de acorrdo com a
leegislação hiigio‐sanitária em vigor:
a) Ovo
os ‐ desdee que claassificados e
rotulados no
os termos da
d legislação
o referida;
b) Aves e coelhos ‐ desde qu
ue portadorres
d selo de in
de
nspeção san
nitária.
Artigo 282.º
Veenda de frangos e outrras aves
Nos Meercados sob
b gestão mu
unicipal ond
de
eexistam loccais destinaados exclu
usivamente à
v
venda
de fraango e outrras aves, a venda desttes
p
produtos
em
m talhos dee carnes freescas só pod
de
s efetuad
ser
da mediante autorizaçção expresssa
d Município da Amado
do
ora.
CAP
PÍTULO VI
ondições gerais higio‐saanitárias
Co
Artigo 283.º
Legislaçção aplicáveel

Municipal, a fim de gaarantir tantto a qualidaade
dos prod
dutos, como a higiene dos
d
manipulado
ores e dos u
utensílios de
d trabalho,, as
características adequaadas dos locais de ven
nda
e as condições das insttalações em
m geral.
M
Vetterinário Municipal
M
attua
2. O Médico
por iniciativva própria e de modo
o permanen
nte,
atendendo igualmen
nte às re
eclamações e
denúncias que
q lhe são
o dirigidas sobre o estaado
ou qualidaade dos p
produtos vendidos
v
n
nos
Mercados sob gestão
o municipal, tomando as
medidas neecessárias para evitarr as fraudess e
os danos à saúde dos cconsumidorres.
3. Os titulares d
dos alvaráss não podeem
opor‐se à realização
r
d
da inspeção
o e, caso seja
necessário, à colheeita de amostras, à
beneficiaçãão ou à in
nterdição da
d venda de
determinad
do produto
o por causa justificaada
pelo Médicco Veterinárrio Municipaal.
Arttigo 285.º
Requisiitos de higie
ene

1. As co
ondições higgio‐sanitáriaas a observvar
n Mercad
nos
dos sob geestão muniicipal são as
p
previstas
no
o presente capítulo,
c
exxceto quand
do
e
exista
legislaação especíífica da qual resulte um
ma
m
maior
proteção para o consumidor.
o disposto no
n n.º 1 e em
e
2. Sem prejuízo do
e
especial
no
o que co
oncerne à higiene e
s
segurança
a
alimentar,
o
observar‐se
‐á o dispossto
n
no
Regulamento (CE) n.º 85
52/2004 do
d
P
Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de
d
a
abril,
salvagguardadas futuras alterações ao
a
m
mesmo.
Artigo 284.º
Inspeção higio‐sanitária
1. A atividade exercida nos Mercados
M
so
ob
ggestão municipal está sujeita
s
à inspeção higiio‐
s
sanitária
po
or parte do
d Médico
o Veterinárrio

1. Os titulares dos alvaráás e os seeus
colaborado
ores
deevem
apresentarr‐se
rigorosameente limposs, em especial no que
q
respeita ao vestuáriio e mãoss, e cump
prir
escrupulosaamente oss preceitos elementares
de higiene.
M
d
da Amadoraa pode imp
por
2. O Município
aos funcionários municipais ao
o serviço nos
n
Mercados, aos titulaares dos alvarás
a
e aos
a
colaborado
ores destes,, como condicionante da
comercializzação de produtos alimentares
facilmente
f
adulteráveeis ou con
nspurcáveis,, o
uso de vesttuário aprop
priado.
3. Os titulares dos alvaráás e os seeus
colaborado
ores que tenham contraído
c
ou
suspeitem ter con
ntraído uma
u
doen
nça
potencialmente
traansmissível
ou
q
que
apresentem
m, por exemplo, ferid
das infetad
das,
infeções cu
utâneas, infllamações ou diarreia não
n
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podem maanipular alimentos
p
a
ou exerccer
funções em
m que haja
h
possiibilidade de
d
c
contaminar
direta ou
o
indirettamente os
a
alimentos
e//ou o públiico com miccrorganismos
p
patogénicos
s.
4. Os titulares dos
d
alvaráss e os seus
c
colaborador
res referido
os no núm
mero anterior
d
devem
dar conhecim
mento da situação
s
aos
funcionárioss do Município da Amadora ao
a
s
serviço
nos Mercados, devendo esstes tomar as
m
medidas
adeequadas e imediatas no
n sentido de
d
n permitiir que aqueles se maantenham ao
não
a
s
serviço
nos locais ondee se manipu
ulem géneros
a
alimentícios
s.
5. O reggresso à atividade dos titulares dos
a
alvarás
e do
os seus colaaboradores referidos no
n
n
número
antterior só pode
p
ocorrrer median
nte
a
apresentaçã
ão de declarração médicca adequad
da.
Artigo 286.º
Transsporte e con
nservação de
d produtoss
alimeentares
1. O traansporte de produtoss alimentarres
d
destinados
a serem comerciaalizados nos
M
Mercados
so
ob gestão municipal
m
d
deve
ser feito
e boas condições higgiénicas e nos termos da
em
d
leegislação em
m vigor parra o acondiccionamento
oe
e
embalagem
de cada produto.
pre
2. De qualquer modo, é semp
o
obrigatório
separar oss produtoss alimentarres
d natureza diferente, de modo a que uns nãão
de
s
sejam
afetad
dos pela pro
oximidade dos
d outros.
3. No transporte só
s podem ser
s utilizados
v
veículos
quee preencham os requissitos técnicos
e higiénicoss exigidos para o trransporte de
d
p
produtos
alimentarees, nos termos da
d
leegislação em
m vigor.
4. Quando não estejam
e
exxpostos paara
v
venda,
os produtos alimentares
a
s devem ser
s
c
conservados
s em condições adequadas à
p
preservação
o do seu
u estado, recorrend
do

quando neecessário à cadeia de frio, e em
e
condições que os protejam de poeirras,
contaminaçções ou ccontactos que possaam
afetar a saú
úde dos con
nsumidores.
5. É ob
brigatória a utilização de
d instalaçõ
ões
frigoríficas
f
c
em
sempre que se comercialize
produtos que
q
careçaam de serr mantidoss a
baixas temp
peraturas.
Arttigo 287.º
Exp
posição de p
produtos alimentares
o em vigor, os
1. Nos termos daa legislação
a
devem ser expostos da
produtos alimentares
forma
f
quee melhor ggaranta a sua rigoro
osa
higiene e conservaçção. Nomeadamente, o
bacalhau, produtos
p
d
de charcutaaria e queiijos
devem ser mantidos a baixa tem
mperatura (ssob
refrigeração
o) e o peixe em
m gelo, em
e
quantidadee necessáriaa para man
nter a frescu
ura
adequada.
2. As bancadas, balcões ou expositores
os em mate
erial liso, não
n
devem ser construído
poroso, reesistente e de fáciil limpeza e
desinfeção..
3. Os titulares dos alvaráás e os seeus
ores comercciantes são
o obrigadoss a
colaborado
acatar as indicações
i
que nesta matéria lh
hes
sejam dadaas pelos fu
uncionárioss do mercaado
e/ou pelo Médico
M
Veteerinário Mu
unicipal.
4. É prroibido aos consumido
ores manuseear
os produtoss alimentarres.
5. Os produtos n
não podem ser exposttos
ou perman
necer nos corredores ou, de uma
maneira geral, no exteerior dos loccais de vend
da.
6. A exposição
e
d
de produtos alimentares
conspurcávveis ou deterioráveis pelo toquee e,
de uma maaneira gerall, os que an
ntes de sereem
consumidos não possam ser
s
lavados,
nomeadam
mente queeijos e produtos
p
de
charcutariaa, só podeem estar expostos
e
paara
venda
v
se devidament
d
te pré‐emb
balados e em
e
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vvitrinas ou expositorres refrigerados, ond
de
e
estejam
ressguardados de fatoress poluentes e
d ação do público, não sendo permitida a su
da
ua
e
exposição
a descoberto
o.
Artigo 288.º
Embalagem de produtos allimentares
Na emb
balagem dee produtoss alimentarres
s pode ser utilizado paapel ou matterial plástico
só
q ainda não
que
n tenha sido
s
utilizad
do e que nãão
c
contenha
inscrições impressass na parrte
in
nterior, em conformidade com a legislação
l
e
em
v
vigor.
Artigo 289.º
Limpeza do
os locais de venda
v
1. A limpeza das lojas, espaços de bancass e
outros esp
o
paços com
merciais é da inteiira
responsabiliidade dos titulares dos alvaráás,
d
devendo
realizar‐se no
os termos da legislaçãão
a
aplicável
em
m vigor.
2. Os titulares dos
d
alvaráss e os seus
c
colaborador
res devem, a todo o teempo, mantter
o locais de venda e esspaço envollvente limpos
os
d resíduos e despeerdícios, os quais sãão
de
c
colocados
exclusivam
mente em recipienttes
a
adequados
a essa finaliidade.
3. Os titulares dos
d
alvaráss e os seus
c
colaborador
res são ob
brigados a cumprir as
n
normas
de higiene, saalubridade e segurança
fixadas na legislação em
e vigor relativamen
r
nte
a locais dee venda e espaços envolventes.
aos
4. A lim
mpeza geral, a realizar no final de
d
c
cada
dia peelos funcion
nários camaarários, devve
s
ser
efetuada após o encerraamento dos
M
Mercados,
a saída de todos os con
nsumidoress e
n termos da legislaçãão aplicável em vigor.
nos

Arttigo 290.º
Utilização d
dos equipam
mentos
1. Oss equipam
mentos uttilizados nos
n
diversos esspaços com
merciais, no
omeadamen
nte
expositoress e mobiliáário, devem
m obedecer às
normas
de
qualidade
daa
atividaade
desenvolvid
da, nos teermos da legislação
l
e
em
vigor.
v
2. Noss lugares integrados em setores
especializad
dos o Município da Amadora
A
po
ode
definir projjetos tipo, no sentido de criar uma
certa uniforrmidade.
3. Os depósitos
d
e armazéns existentes
e
n
nos
Mercados Municipais
M
só podem ser utilizad
dos
para a reecolha e guarda dos produttos,
e restos de emb
vasilhame
v
balagens dos
d
produtos que se destinem a ser aí
comercializzados.
Arttigo 291.º
Caracteerísticas dos instrumen
ntos de peso e
meedida
1. Todos os instrrumentos de
d peso e de
medidas devem estar devidame
ente aferidos,
nos termoss da respetivva legislação em vigor.
2. Os instrumentos de peso
p
deveem,
quando utiilizados, imprimir um recibo com
ma
descrição do
d produto,, do peso do
d mesmo, do
preço por quilograma
q
e do preço
o a pagar pelo
consumidor.
Arttigo 292.º
Pu
ublicidade
1.A affixação e inscrição de mensageens
publicitárias nos eespaços situados
s
n
nos
Mercados sob
s gestão municipal segue
s
a regras
previstas no
o presente Código.
2.Não pode ser autorizadaa publicidaade
que concorrra com as atividades desenvolvid
das
nos Mercad
dos sob gestão municip
pal.
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TITTULO IX
Da vend
da ambulan
nte
CAPITULO I
Dispossições gerais
Artigo 293.º
Deefinições
Para efeeitos do preesente Código, entend
de‐
s por:
se
a)Ativid
dade de co
omércio a retalho nãão
s
sedentária
– a atividade de comérrcio a retalh
ho
e
exercida
em
m feiras ou de
d modo am
mbulante;
b)Vendeedor ambullante ‐ a peessoa singullar
o coletiva que exercce de form
ou
ma habitual a
a
atividade
d comércio a retalh
de
ho de form
ma
ittinerante, incluindo em
m instalações móveis ou
o
a
amovíveis;
c)Lugar de terrado
o ‐ o espaço destinad
do
e
exclusivame
ente à ven
nda ambulaante que dê
d
d
diretamente
e para os arruamento
a
os, sem áreea
p
privativa
destinada aoss compradores e provid
do
d mesa ou bancaas, sendo proibida a
de
e
exposição
de quaisquerr mercadorias no chão.
Artigo 294.º
Exclu
usão
â
de aplicação do
d
Excetuaam‐se do âmbito
p
presente
T
Título,
a distribuição
d
domiciliárria
e
efetuada
p
por
conta de comerrciantes co
om
e
estabelecim
mento fixo e a venda ambulante
a
d
de
lo
otarias, jornais e outras publicações
p
periódicas.
Artigo 295.º
Proibição e restriçõess de venda ambulante
a
1. É pro
oibido o exxercício da atividade de
d
vvenda ambu
ulante fora dos locais para o efeito

fixados
f
por Despacho do Presiden
nte da Câmaara
Municipal da
d Amadoraa.
2. O diisposto no número um
m do presen
nte
artigo não é aplicável à atividade
e de venda de
castanhas, gelados, p
pipocas, florres ou outros
D
produtos a determinar por Despacho
do
Presidente da Câmara Municipal da Amadora.
3. A attividade dee venda am
mbulante po
ode
ser restringida, cond
dicionada ou
o proibidaa a
todo
t
o tempo, tend
do em atenção aspetos
higio‐sanitáários, estétticos e de comodidaade
para o públlico.
o 296.º
Artigo
Atribuição
o de lugaress de terrado
o para vend
da
amb
bulante
1. A occupação de espaços paara o exercíício
da atividad
de de vend
da ambulan
nte carece de
licença a concederr pelo Município
M
da
Amadora.
A
2. A attribuição dee licença de
e ocupação de
espaço para o exercício da ativid
dade de ven
nda
ambulante em lugarees de terrado, é semp
pre
efetuada mediante
m
concurso.
3. As condições do con
ncurso e os
o
requisitos a que devem obedecer
os
candidatos são fixad
dos pelo Município da
Amadora.
A
os termos do
4. As licenças attribuídas no
nterior têm
m uma validade de um
u
número an
mês, reno
ovando‐se automaticcamente por
p
iguais e sucessivos p
períodos se não foreem
revogadas para
p
o term
mo do prazo.
5. Cad
da pessoa,, singular ou coletiva,
apenas pod
de ser titular de, no máximo, dois
d
lugares de terrado.
t
6. Os titulares
t
de licença de
e ocupação de
lugar de terrrado podem requererr a emissão de
uma autorrização esp
pecial que lhes perm
mita
serem auxiiliados ou ssubstituídos temporárria‐
mente por um empregado ou po
or um familiar
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(desde qu
ue cônjugge, ascen
ndente, ou
o
d
descendente
e).
7. A reevogação para
p
o term
mo do prazo
d
deve
ser notificada com a antecedênccia
m
mínima
de cinco
c
dias útteis.
8. O Mu
unicípio da Amadora, por
p razões de
d
in
nteresse pú
úblico, pod
de alterar o período de
d
tempo de adjudicação referido no número
q
quatro.
9. O Mu
unicípio da Amadora pode
p
reservvar
lu
ugares de terrado espeecialmente destinadoss a
c
comerciante
es portadores de defficiência qu
ue
lh
hes reduza a capacidad
de de trabalho.
10. Os comercian
ntes com residência
r
n
no
M
Município
d Amadoraa gozam dee preferênccia
da
n atribuição das liccenças preevistas nesste
na
a
artigo.
CAPÍTULO II
ndições esp
peciais para a venda
Das con
ambu
ulante
Artigo 297.º
Locais de venda
1. A venda am
mbulante em
e
veículos
a
automóveis
ou reboq
ques está proibida no
n
M
Município
da Amado
ora, exceto
o durante a
realização de evento
os em lo
ocais, dataas,
h
horários
e co
ondições a definir por Despacho do
d
P
Presidente
d Câmara Municipal
da
M
d Amadoraa.
da
2. No caso da venda am
mbulante em
e
v
veículos
auttomóveis ou
o reboquees, estes nãão
p
podem
ficar estacionaados permaanentemen
nte
n mesmo local, exceto
no
o nos locaiss fixados paara
o efeito por
p
Despaccho do Prresidente da
d
C
Câmara
Mu
unicipal da Amadora e sobre os
a
apoios
que não
n sejam de
d fabrico.
3. Não
o é permitido a montagem de
d
e
esplanadas
junto dos veículos au
utomóveis ou
o
reboques.

4. Não
o são perm
mitidas quaiisquer vend
das
classificadaas como am
mbulantes nas estrad
das
nacionais, inclusive nos troçoss dentro das
d
povoações que co
onstituam arruamenttos
destas, qu
uando imp
peçam ou dificultem o
trânsito
t
dee veículos e peões e, no caso de
utilização de
d veículo, este deve estar fora da
faixa
f
de rod
dagem.
5. Em dias de feiiras, festas ou quaisqu
uer
eventos em
m que se p
preveja agllomeração do
público, pode
p
o P
Presidente da Câmaara
Municipal da
d Amadoraa Município
o da Amado
ora,
por Despaccho, alterarr os locais e horários de
venda
v
am
mbulante, bem com
mo os seeus
condicionam
mentos.
Artigo
o 298.º
Condiçções para a venda ambulante de
caastanhas, geelados e pip
pocas
A ativvidade de venda de
d castanh
has,
gelados ou outros pro
odutos a de
eterminar por
p
d Presiden
nte da Câmara Municipal
Despacho do
da Amadorra só pode sser feita em
m unidades ou
viaturas
v
m
móveis
ad
daptadas, devidamen
nte
inspecionad
das e licencciadas para o efeito.
Artigo
o 299.º
Veenda ambulante de flo
ores
1. A veenda ambulante de flo
ores apenas é
permitida junto ao cemitério municipal ou
noutros loccais a deterrminar por Despacho do
Presidente da Câmara Municipal da Amadora.
2. É peermitido ao
os vendedo
ores o arranjo
de flores no local, o qual deve manterr‐se
sempre lim
mpo, de aco
ordo com o previsto na
alínea a), do
o artigo 306
6.º do prese
ente Código
o
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Artigo 300.º
Produtos vedados
v
ao comércio ambulante
a
1.Para além
a
das proibições geerais previsttas
n lei e no presente Código, é proibido, em
na
e
q
qualquer
lugar ou zon
na, por razõ
ões de saúd
de
p
pública
o comércio am
mbulante dos
d seguintes
p
produtos:
a) Carnees frescas, salgadas e em salmoirra,
e
ensacadas,
fumadas e enlatadass e miudezzas
c
comestíveis;
;
b) Peixee fresco, co
ongelado, salgado
s
e em
e
s
salmoira,
en
nsacado, fum
mado e enlaatado;
c) Bebid
das, com exxceção de reefrigerantess e
á
águas
minerais quando nas suass embalagens
d origem e de água e dos preparados co
de
om
á
água
à base de xaropess;
d) Ovos;
e) Lacticcínios;
f) Pão e bolos;
g) Desiinfetantes, inseticidass, herbicidaas,
fungicidas, desparasittastes, rod
denticidas e
s
semelhantes
s;
h) Semeentes, planttas e ervas medicinaiss e
respetivos preparados;
p
i) Móveeis, artigos de
d mobiliário, colchoarria
e antiguidad
des;
j)Tapeçaarias,
alcatifas,
carpetees,
p
passadeiras,
, tapetes, oleados e artigos de
d
e
estofador;
k) Aparelhagem raadioelétrica, máquinass e
u
utensílios
e
elétricos
o a gás, candeeiro
ou
os,
lu
ustres, seuss acessórioss ou partes separadas,, e
m
material
parra instalações elétricass;
l) Instru
umentos musicais,
m
discos e afin
ns,
o
outros
artiggos musicaais, seus acessórios e
p
partes
separradas;
m) Maateriais de construção, metais e
ferragens;
n) Instrumentos profissionaiss e científicos
e aparelhoss de mediida e verifficação, co
om

exceção das ferraamentas e utensíllios
semelhantees de uso do
oméstico ou
u artesanal;;
o) Material para fotografiaa e cinemaa e
artigos dee ótica, oculista, relojoaria e
respetivas peças
p
separradas ou acessórios;
p) Borrracha e pláásticos em folha
f
ou tu
ubo
ou acessórios;
q) Medicament
M
tos e especialidad
e
des
farmacêutic
f
cas;
r) Outrros produto
os que o Mu
unicípio ven
nha
a proibir e a anunciar p
por edital.
Artigo
o 301.º
Horrário
1. Salvo
o disposição em contrrário, aplicaam‐
se à vendaa ambulantte as regras relativas ao
horário dee aberturaa e encerramento dos
d
Mercados sob
s gestão m
municipal.
2. No caso de esspetáculos ou quaisqu
uer
eventos qu
ue se realizem no Município da
Amadora
A
f
fora
do horário de fu
uncionamen
nto
dos Mercados Municcipais, por Despacho do
Presidente da Câmaraa Municipal da Amado
ora
pode ser autorizado o exercíccio da ven
nda
ambulante na área aadjacente ao
a local e no
período daa respetiva realização,, de produttos
que tradiccionalmentee se vend
dam em tais
t
circunstânccias.
3. A autorização
o referida no númeero
anterior só
ó pode ser concedida até uma ho
ora
do respe
após a realização
r
etivo even
nto,
devendo oss vendedorres cumprire
em o previsto
na alínea a), do arrtigo 306º do presen
nte
Código.
CAPÍTTULO III
Da venda ambulante
a
d
de produtos alimentarres
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Artigo 302.º
Regime
1. Sem prejuízo do
d disposto
o nos artigos
s
seguintes
e em especcial no que respeita à
h
higiene
e segurançaa alimentar, à vend
da
a
ambulante
d produto
de
os alimentares observaar‐
s
se‐á
o disposto no Regulamen
nto (CE) n.º
n
8
852/2004
do Parlam
mento Europeu e do
d
C
Conselho,
dee 29 de abrril.
2. Semp
pre que a venda
v
amb
bulante tenh
ha
p objeto a confeção e serviço de alimentos
por
o bebidass, observar‐se‐á o disposto no
ou
n
n.º 57/2002, de 11 de março.
D
Decreto‐Lei
Artigo 303.º
Caracteríssticas dos taabuleiros, bancadas ou
outros
1.Os taabuleiros ou
o bancadas utilizados
p
para
a exp
posição, veenda ou arrrumação de
d
p
produtos
alimentares devem serr construídos
c
com
mateerial resistente nãão porosso,
e
im
mpermeáveel,
facilmente
lavável
d
desinfetável
l.
2.Todo o material de expossição, vend
da,
a
arrumação
o deve ser mantido em
e
ou depósito
rigoroso estado de asseeio, higiene e segurançça.
3.O Município
M
de
da Amaadora pod
e
estabelecer
m
único
a utilização de um modelo
d equipam
de
mento de veenda, defin
nindo, para o
e
efeito,
as suas dimensõ
ões e características.
Artigo 304.º
Condições de
C
d higiene e acondicion
namento do
os
produtos alimentares
a
s na venda em
e veículoss
a
automóveis
ou reboques
1. No trransporte, arrumação,, exposição
oe
a
arrecadação
o dos produtos é obrigatórrio
s
separar
os alimentares dos de
d natureza
d
diferente,
b
bem
como proceder à separaçãão

dos que dee algum mo
odo possam
m ser afetad
dos
pela proxim
midade de o
outros.
2. Quaando não estejam expostos
e
paara
venda,
v
os produtos alimentare
es devem ser
guardados em lu
ugares ad
dequados à
o do seu eestado e, be
em assim, em
e
preservação
condições higiossanitá
h
árias que oss protejam de
poeiras, co
ontaminações ou conttactos que de
qualquer modo
m
possam afetar a saúde dos
d
consumidores.
3. Na embalagem
e
m e acondiciionamento de
produtos alimentares
a
s só pode ser utilizaado
papel ou outro
o
materrial que ain
nda não ten
nha
sido utilizado e que n
não conten
nha desenhos,
pinturas ou
u dizeres esccritos na paarte interiorr.
4. A veenda ambullante de do
oces, pasteis e
frituras
f
só é permitid
da quando provenientes
de estabeleecimentos licenciadoss. A venda de
alimentos preparados
p
na altura só
s é permitida
quando
esses
produto
os
foreem
convencion
nados, apreesentados e embalad
dos
em
condições
h
higiénicas
adequad
das,
mente, no que se refere
r
à sua
s
nomeadam
preservação
o de po
oeiras e de qualqu
uer
contaminaçção, mediaante o uso
o de vitrin
nas,
matérias pllásticas ou quaisquer outras que se
mostrem ap
propriadas.
5. Os indivíduos q
que entrem
m em contaccto
m alimento
os, designaadamente na
direto com
preparação
o, acondicio
onamento, transporte ou
venda
v
de produtos alim
mentares não embalad
dos
e na conffeção dos alimentos servidos ao
público em
m geral, devem manter‐se
m
e
em
apurado estado d
de asseio,, cumprin
ndo
rigorosameente os preceitos ele
ementares de
higiene.
6. Sem
mpre que see suscitem dúvidas sob
bre
o estado de sanidade dos vende
edores ou dos
d
indivíduos
que
intervenham
no
acondicionaamento, trransporte ou
o venda de
produtos alimentarees, são os mesm
mos
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in
ntimados a apresentar‐se à autoridad
de
s
sanitária
com
mpetente para
p
inspeçãão.
7. O veendedor, seempre que seja exigid
do,
tem de indiccar às entid
dades comp
petentes paara
fiscalização o lugar onde guaarda a su
ua
m
mercadoria,
, facultando
o o acesso ao
a mesmo.
Artigo 305.º
Caracterrísticas e requisitos doss veículos
a
automóveis
ou reboques
1. A venda am
mbulante em
e
veículos
a
automóveis
ou reboques pode terr por objeto
oa
c
confeção
e o forneecimento de
d refeições
liigeiras, san
ndes, pregos, cachorrros, bifanaas,
p
pastéis,
crroquetes, rissóis, bolos
b
seco
os,
farturas, alggodão doce e comércio de bebidas
e
engarrafada
as, não sen
ndo permitiida, em caso
a
algum,
a ven
nda exclusivva de bebidas alcoólicaas.
2. Nos veículos
v
refferidos no número 1 do
d
p
presente
arttigo, devidaamente inspecionadoss e
liicenciados para o effeito, só é permitida a
v
venda
dos produtos que o Município
M
d
da
A
Amadora
veenha a autorizar.
3. Os veículos
v
au
utomóveis ou reboques
d
devem
preencher os seeguintes req
quisitos:
i
as
a) As áreas intteriores, incluindo
s
superfícies
dos equip
pamentos e utensílio
os,
d
devem
serr construíd
das em material
m
lisso,
resistente à corrosão, impermeávvel e de fácil
laavagem, qu
ue não emitta nem abso
orva odoress e
à
e
estética
e funcionaalmente adequado
a
a
atividade
co
omercial exeercida;
b) Dispo
or de uma área adequada para as
o
operações
de preparaação e maanuseamento
d produto
dos
os alimentarres;
c) Dispor de recipientes com
m tampa de
d
c
comando
nãão manual em boas condições
c
d
de
funcionamento, com facilidade
f
d desinfeçãão
de
e lavagem, destinado
d
à recolha dee detritos, de
d
m
modo
a cum
mprir o dissposto na alínea a), do
d
a
artigo
306º do presentee Código;

d) Disp
por de equ
uipamentos adequadoss à
armazenagem de subsstâncias perrigosas ou não
n
comestíveiss ou de ou
utro tipo de
e resíduo, em
e
boas condiçções de higiene e de fáácil desinfeçção
e lavagem.
a
com a naturezaa dos produttos
4. De acordo
alimentaress a com
mercializar, os veícu
ulos
automóveiss ou reboques devem
m ainda disp
por
de:
a) Abasstecimento de água po
otável, quen
nte
ou fria, com capacidade adequada
a
às
necessidades diárias do comércio
o;
b) Um
m depósito para recolha de águ
uas
residuais com
c
a mesma capaccidade do da
alínea anterior;
c) Meios adequad
dos para a lavagem dos
d
géneros alim
mentares;
d) Meios adequaados para a lavagem
m e
desinfeção dos utensílios e equipamentos;
e) Pavimento estaanque de fo
orma a evitaar a
saída de escorrência
e
as para o exterior, em
e
estrados desmontávveis e de material
mpeza;
inalterável e de fácil lim
f) Ventilação aadequada à atividaade
exercida;
g) Lavvatório em
m aço ino
oxidável co
om
torneira
t
dee comando não manuaal e dispositivo
com toalhas descartávveis;
de frio paraa manutençção
h) Equipamento d
o das condições de temperatu
ura
e controlo
adequada à conseervação dos
d
géneros
alimentaress;
i) Arm
mários e exxpositores adequadoss a
preservarem
m os gééneros alim
mentares de
contaminaçções ou poeeiras;
j) Equipamento que respe
eite todas as
normas dee segurançaa previstas na legislaçção
em vigor so
obre a matééria;
k) Geraadores de eenergia elétrica munid
dos
de dispositiivo redutor de ruído;
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l) Extin
ntor de 6 kg de pó químicco,
d
devidament
te instalado
o, em boas condições e
c
com
o certifficado de vaalidade denttro do prazo
o.
5. Os proprietáários desttes veículos
a
automóveis
ou reboquees devem ainda:
a) Provvidenciar a inspeção periódica e
regular dos mesmos;
b) Servir as refeiçõ
ões e bebidaas em prato
os,
talheres e co
opos descarrtáveis.
CAPÍTU
ULO IV
Ob
brigações dos titularess de licença de ocupaçãão
p
venda ambulante
a
de espaço municipal para
Artigo 306.º
Deveeres
Para aléém das obrrigações gerais previsttas
n lei e no
na
n presentte Código,, constitueem
o
obrigação
dos titularess de ocupação de espaço
m
municipal
paara venda ambulante:
a
a) Man
nter os locais de vendaa em perfeito
e
estado
de co
onservação e limpeza;
b) Apreesentar‐se limpos e co
om vestuárrio
a
adequado
à sua atividade;
c) Usarr da maior urbanidade
u
e e delicadeza
p
para
com os
o clientes,, transeunttes e demaais
v
vendedores,
, bem asssim como tratar co
om
respeito oss agentes municipais e demaais
a
autoridades
s com com
mpetência atribuída
a
por
L cumprin
Lei,
ndo as suas ordens e in
ndicações em
e
c
conformidad
de com o disposto no presen
nte
C
Código;
e) Apresentar os produtos
p
paara venda em
e
p
perfeitas
condições de higiene e saalubridade;
Artigo 307.º
Proibições
Para aléém das pro
oibições gerrais previsttas
na lei e no presente Código,
n
C
é aiinda proibid
do
a vendedo
aos
ores ambulaantes:

a)Lançaar ao solo quaisquer desperdíciios,
restos, lixo
os ou outro
os objetos suscetíveis
s
de
pejarem ou
u conspurcaarem a via pública;
p
b)Proceeder à ven
nda de artiggos nocivoss à
saúde púb
blica ou atentatório
os da mo
oral
pública;
c)Estaccionar na viia pública fora dos loccais
em que a venda fixxa seja pe
ermitida, paara
exposição dos
d artigos à venda;
d)Fazer publicidad
de sonora em condiçõ
ões
que possam perturb
bar a vida normal das
d
populaçõess;
e)Expo
or, para ven
nda, artigoss, géneros ou
produtos que
q
tenham de ser pesados ou
medidos seem estarem
m munidos das
d respetivvas
balanças, pesos e medidas devidamen
nte
aferidos e em
e perfeito
o estado de
e conservaçção
e limpeza;
f)Vender os artiggos a preço
o superior ao
tabelado.
t
g)Produzir
falssas
desccrições
ou
informaçõees sobre a identidaade, origeem,
natureza,
posição,
qualidade,
comp
propriedades ou utilidade dos
d
produttos
expostos à venda.
ULO X
TÍTU
Das feiras
CAPÍTTULO I
Disposiçõ
ões gerais
Artigo
o 308.º
Objeto e âmbiito da aplicaação
1. O prresente Títu
ulo disciplin
na, a atividaade
de comérciio a retalho
o exercida de forma não
n
sedentária por feiranttes, em recintos públiccos
ou privado
os onde sse realizam
m feiras, no
Município da
d Amadoraa.
2. Estão excluídoss do âmbito
o de aplicaçção
do presentee Título:
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a) Os eventos
e
dee exposição
o e amostrra,
a
ainda
que nos
n mesmo
os se realizeem vendas a
título acessó
ório;
b)
O
Os
even
ntos
excclusiva
o
ou
p
predominan
ntemente destinados à participaçãão
d
de
agentees econó
ómicos tiitulares de
d
e
estabelecim
mentos quee procedem
m a vendas
o
ocasionais
e esporádicas foraa dos seus
e
estabelecim
mentos;
c) Os mercados mu
unicipais, reegulados peelo
D
Decreto‐Lei
n.º 340/82,, de 25 de agosto.
a
d) A venda ambulaante, regulaada no Títu
ulo
IX
X do presen
nte Código.
Artigo 309.º
Definições
Para efeeitos do preesente Código, entend
de‐
s por:
se
a)Feira ‐ o evento autorizado pelo Municí‐
p da Amaadora que congrega periódica ou
pio
o
o
ocasionalme
ente no mesmo
m
reecinto vários
a
agentes
de comércio a retalho qu
ue exercem
ma
a
atividade
d feirantee e que não esteeja
de
a
abrangido
p
pelo
artigo 29.º do Decreto ‐Lei n.º
n
3
310/2002,
d 18 de deezembro, alterado pelos
de
D
Decretos
‐Leeis n.ºs 156
6/2004, de 30 de junh
ho,
9
9/2007,
de 17 de janeeiro, 114/20
008, de 1 de
d
ju
ulho, 48/20
011, de 1 de
d abril, e 204/2012,
2
d
de
2 de agosto
29
o;
b)Recinto ‐ o espaaço público
o ou privad
do,
a ar livree ou no interior, destinado à
ao
os
realização de feirass, que preenche
p
requisitos estipulados
e
na lei e no presen
nte
C
Código;
c)Feiran
nte ‐ a pesssoa singular ou coletiva
q exerce de forma habitual a atividade de
que
d
c
comércio
a retalho
r
não
o sedentáriaa em feiras;
d)Lugarr de terrado
o ‐ o espaço na área da
d
feira cuja ocupação
o
é autorizadaa ao feiran
nte
p
para
instalarr o seu espaaço de vend
da.

Artigo
o 310.º
Autorizaação para a realização de feiras
1. Com
mpete ao Município da Amado
ora
autorizar a realização
o de feirass em espaçços
públicos ou privad
dos e determinar a
periodicidade e os loccais onde as
a mesmas se
realizam, depois
d
de recolhidos os pareceres
das entidades representativas dos
d interessses
em causa.
2. Sem
mpre que ass feiras e a periodicidaade
‐se
das mesmas se man
ntenham, consideram
c
os os parreceres daas entidad
des
dispensado
representattivas dos interesses em
m causa.
3. O pedido d
de autorizaação para a
realização de feiras deve serr dirigido ao
Presidente da Câmaara Municcipal, com a
antecedênccia mínima de 25 dias em relação
oà
data do eveento.
4. Para além dos elem
mentos gerrais
previstos naa lei e no presente Cód
digo, o pedido
de autorização deve seer instruído
o com:
omprovativo
o da titu
ularidade da
a) Co
propriedade do terrreno, ou autorizaçção
expressa do
o proprietárrio;
b) Plaanta à escala 1:20
000, com a
delimitação
o da área em apreço e com
m a
indicação dos esp
paços ou zonas de
mento mais próximos;
estacionam
c) Planta de implaantação da feira, à esccala
1:200, suaa delimitaçção e resspetiva área,
incluindo delimitação dos lugaress de terrado
oe
respetivo fim a que se destinam;
d) Plan
nta à escalaa 1:500, com
m a indicaçção
do traçado das redes públicas ou privadas de
água, redee elétrica,, drenagem
m de águ
uas
pluviais e de esgotos;
e) Plan
nta à escala 1:200, com
m implantaçção
das instalaações sanittárias e su
ua ligação às
redes
in
ndicadas
na
alíne
ea
anterrior
acompanhaada de m
memória descritiva
d
d
das
respetivas instalações;
i
;
103

CÂ
ÂMARA
A MUNIICIPAL
L DA AM
MADOR
RA

f) Plano
o de segurança, indican
ndo os meios
d combate a incêndios, trajetos de
de
d evacuaçãão
e respetiva sinalética;
s
g) Quan
ndo se trate da realizaação de um
ma
feira por entidade privada, proposta
p
d
de
o da feiira, a ap
provar peelo
regulamento
M
Município.
5. O Município daa Amadora deve, até ao
a
in
nício de caada ano civvil, aprovar e publicar o
s plano anual de feiras e os loccais, públicos
seu
o privados,, autorizado
ou
os para a su
ua realizaçãão,
d
divulgando‐
o através de
d edital e no sítio do
d
M
Município.
6. Sem prejuízo do
d disposto
o no número
a
anterior,
po
odem ser autorizados,
a
, no decurso
d cada ano
de
a
civil, eventos pontuais ou
o
im
mprevistos..
Artigo 311.º
Gestão das feiras em
e recinto públicos
p
1. Com
mpete ao Município
M
da Amado
ora
aassegurar a gestão das
d
feiras em recinto
p
público
e exxercer os seeus poderes de direçãão,
a
administraçã
ão e fisccalização, cabendo‐lh
he
n
nomeadame
ente:
a) Fiscaalizar as atividades
a
e
exercidas
n
na
F
Feira
e fazeer cumprir o disposto no presen
nte
C
Código;
b) Exerccer a fiscalizzação higio‐‐sanitária dos
p
produtos
co
olocados à venda;
v
c) Asseggurar a gesttão das zon
nas e serviços
c
comuns,
no
omeadamente, a co
onservação e
liimpeza dos espaços co
omuns da Feeira;
d) Zelarr pela segu
urança das instalaçõess e
e
equipament
tos;
e) Coorrdenar e orientar a publicidade
p
e
p
promoção
comercial daa Feira;
f) Remeeter à Direçção‐Geral das Atividades
E
Económicas
(DGAE), por via eletrónicca,
a
anualmente
e e até 6.º dias
d após o fim de cad
da
a civil, a relação do
ano
os feirantes a operar no
n

respetivo recinto, com
m indicação
o do respettivo
número do cartão de ffeirante;
g) Rem
meter à Direeção Geral das
d Atividad
des
Económicass (DGAE), ou en
ntidade que
q
expressameente vier a designar, o pedido de
cartão que lhe seja aprresentado.
2. O Município
o da Amadora pode,
mediante
contrato
administrativo
de
concessão de uso privativo do domínio
público, ceder
c
a eexploração de recintos
públicos dee feiras.
Artigo
o 312.º
o de feiras p
por entidades privadass
Realização
1. Qualquer entid
dade privada, singular ou
coletiva, designadam
mente ass estruturas
associativass representtativas de fe
eirantes, po
ode
realizar feiiras em recintos cujaa propriedaade
seja privad
da ou em rrecintos cuja exploraçção
tenha
t
sido cedida pelo
o Município
o da Amado
ora
por contratto administtrativo de concessão de
uso privativvo do domín
nio público..
2. A reealização daas feiras pe
elas entidad
des
referidas no
n artigo anterior está sujeitaa à
autorização
o do Municíípio da Amaadora.
3. Os recintos devem preencher
p
os
requisitos previstos
p
no
o artigo 314
4º do presen
nte
Código.
Artigo
o 313.º
Horários das feiras
1.Trataando‐se de feira realizzada por en
nti‐
dade privada, o horário de funccionamento
o é
fixado
f
no reespetivo Alvvará.
2.Trataando‐se de feira pública, o horáário
de funcionamento é fixado por Despacho do
Presidente da Câmara Municipal da Amadora.
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CAPÍTULO II
Atribu
uição e ocup
pação de esspaços

Artigo
o 315.º
Planta da feira

Artigo 314.º
Recintos

À entrada da feirra é afixada uma plan
nta
com localização dos váários setore
es de atividaade
existente.

1. As feeiras podem
m realizar‐see em recintos
p
públicos
ou privados, ao
a ar livre ou no interio
or,
d
desde
que:
a) O recinto esteja devidamen
nte
d
delimitado,
acautelando o livree acesso às
residências e estabeleccimentos en
nvolventes;
b) O reccinto esteja organizado
o por setorees,
d acordo com
de
c
a CAEE para as atividades
a
d
de
feirante;
c) Os lugares dee venda see encontreem
d
devidament
te demarcad
dos;
d) As regras
r
de funcioname
f
ento estejaam
a
afixadas;
e) Existtam infraeestruturas de confortto,
n
nomeadame
ente installações sanitárias, red
de
p
pública
ou privada dee água, red
de elétrica e
p
pavimentaçã
ão do espaçço adequad
do ao evento
o;
f) Possu
uam, na prroximidade,, parques ou
o
z
zonas
de estacioname
e
ento adequadas à su
ua
d
dimensão;
g) A gaarantia de que estes espaços e a
realização da feira não preejudicam as
envolventees em matéria de ruído
p
populações
oe
d fluidez dee trânsito.
de
2. Os recintos co
om espaço
os de vend
da
d
destinados
à comerccialização de géneros
a
alimentícios
s ou de an
nimais dessignadamen
nte
d espéciees bovina, ovina, caprrina, suína e
das
e
equídeos,
devem igualmente cumprir os
requisitos im
mpostos peela legislaçãão específica
a
aplicável
a cada um
ma das caategorias de
d
p
produtos,
nomeadameente no quee concerne às
respetivas in
nfraestruturras.

Artigo
o 316.º
Atribuição do eespaço de venda
v
1. A atribuição de lugare
es nas feiras
promovidass pelo Município da Am
madora é feeita
mediante sorteio
s
público, ficando a atribuiçção
de uma taxxa, nos term
sujeita ao pagamento
p
mos
da Tabela de
d Taxas do
o Município
o da Amado
ora,
ou de um preço,
p
a fixxar pela enttidade gesto
ora
do recinto, consoante os casos.
2. O ato públicco de sorrteio deco
orre
perante uma
u
com
missão nomeada pelo
Presidente da Câmaraa Municipal da Amado
ora,
e é compossta por um Presidente e dois vogaais,
a qual deliberará sob
bre eventuais dúvidass e
reclamaçõees.
3. O direito
d
de ocupação é pessoall e
intransmisssível, salvo nas situaçções especiiais
previstas no
o presente Código.
4. São critérios de dessempate, na
atribuição dos espaço
os de venda, em funçção
do setor dee atividade:
a) Ter residência o
ou sede no
o Município da
Amadora;
A
b) Antiguidade no exercício
o da atividaade
comercial no
n Município da Amado
ora.
5. A cada feirante não pode ser
s adjudicaado
mais de que um lugar em cada so
orteio, salvo
oo
disposto no
o número seeguinte.
6. Excecionalm
mente, nãão haven
ndo
candidatos em númeero suficien
nte, pode ser
adjudicado mais de que um lugar a caada
feirante.
f
7. Os lugares attribuídos, se
s não foreem
ocupados até
a uma ho
ora após o início da feiira,
105

CÂ
ÂMARA
A MUNIICIPAL
L DA AM
MADOR
RA

podem ser postos à disposição
p
o de outros
in
nteressadoss, median
nte o paggamento da
d
respetiva taaxa de occupação accidental, nãão
e
eximindo
o titular iniccial do paggamento dos
e
encargos
qu
ue lhe forem
m imputáveiis.
8. Os lugares referidos no núm
mero anterior
s
são
distribu
uídos por ordem
o
de chegada dos
in
nteressadoss e por ordem
o
deccrescente de
d
terrado, den
ntro de cadaa setor de atividade.
a
9. O Município
M
daa Amadoraa pode aind
da
a
atribuir
lugaares, a títu
ulo ocasion
nal, caso nãão
tenham sid
do ocupad
dos, peloss respetivos
ores da feiraa.
titulares, nas duas sessões anterio
10. O prrocedimentto de sorteio previsto no
n
n
número
1 concretiza‐s
c
se por ato público, e é
p
publicitado
por edital afixado nos
n locais de
d
e
estilo
e no sítio do Mu
unicípio da Amadora ou
o
d entidad
da
de gestora do recin
nto, com a
a
antecedênci
ia de 10 diaas.
11. O pagamentto do vallor da taxa
referente à atribuição do
d espaço é efetuado da
d
s
seguinte
forrma:
a) 50% no
n ato da arrematação
o;
b) 50% no prazo de
d um mêss a contar da
d
d
data
do ato público ou até à data da realizaçãão
d feira, no caso destaa decorrer antes dos 30
da
3
d
dias.
Artigo 317.º
Transm
missão do direito de ocu
upação
1. Aos detentores
d
do direito de ocupaçãão
p
pode
ser autorizadaa pelo Município
M
d
da
A
Amadora
ou pela entidade gestora, a
transmissão
o a terceiross do direito de ocupaçãão
d respetivvos lugaress, desde qu
dos
ue ocorra um
u
d seguintees casos:
dos
a) Morte do titularr do direito;
b) Invalidez do messmo;
c) Redução a meno
os de 50% da
d capacidad
de
fíísica normaal do mesmo
o;

d) Outros
O
mo
otivos po
onderosos e
justificados
j
s, verificado
os caso a casso.
2. A transmissão efetuada nos
n termos do
número antterior, está sujeita ao pagamento
p
da
taxa
t
de avverbamento
o prevista na Tabela de
Taxas
T
do Município
M
daa Amadora.
3. Por morte do ocupante preferem na
ocupação dos mesm
mos locaiss o cônju
uge
sobrevivo não sepaarado judiccialmente de
pessoas e bens ou q
quem com ele viva em
e
união de faacto e, na ssua falta ou desinteressse,
os descendentes, se aq
quele ou esstes, ou os seu
s
legais reprresentantess, assim o requerereem,
nos sessen
nta dias su
ubsequente
es à data do
óbito, med
diante apressentação da certidão de
óbito e documento co
omprovativvo do grau de
parentesco
o.
4. É prroibida a trransmissão do direito de
ocupação do
d lugar forra das situaçções previstas
no presentee artigo.
Artigo
o 318.º
Alvvará
Para allém do con
nteúdo prevvisto no artigo
16º do preesente Códiigo, o alvarrá deve ain
nda
conter:
a) A identificaçção dos familiares
f
ou
auxiliares, no caso d
do feirante
e ser pesssoa
singular;
b)
A
identiificação
dos
leggais
representantes e funcionários no caso de
pessoa coleetiva;
c) A referência
r
aao modo como lhe foi
atribuído o lugar;
d) O local
l
que o
ocupa, suaa dimensão
o e
localização;;
e) O ramo dee atividade que está
autorizado a exercer;
f) O horário de fun
ncionamentto do local;
g) As co
ondições esspeciais de autorização
a
o;
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Artigo 319.º
Caducidadee do alvará
1. Paraa além doss motivos previstos no
n
a
artigo
21º do
d presentee Código, co
onstitui aind
da
c
causa
de cad
ducidade do
o Alvará:
a) A morte
m
ou in
nsolvência do respetivvo
titular, sem
m prejuízo do dispostto no n.º 1,
a
alínea
a) e no
n n.º 3 do artigo 317ºº do presen
nte
C
Código;
b) A ren
núncia volun
ntária do seeu titular;
c) A faalta de paggamento das
d taxas ou
o
o
outros
enccargos finaanceiros, por períod
do
s
superior
a 3 meses;
d) O termo do praazo para o qual o alvaará
foi emitido;
e) Se o feirante não iniciarr a atividad
de
a
após
o decurso dos períodos da ausênccia
a
autorizada;
f) Por ausência
a
nãão autorizaada em duas
feiras seguidas ou quatro interpoladas em
e
c
cada
ano civvil;
g) a ced
dência não autorizada
a
d alvará,
do
2. A cad
ducidade do alvará no
os termos do
d
n
número
antterior deteermina paraa o titular a
o
obrigação
d removerr os bens existentes
de
e
n
no
lu
ugar que lhe tinha siido atribuíd
do, no prazo
m
máximo
de quinze diass, após notificado paraa o
e
efeito.
usa ou inérccia do titulaar,
3. Em caso de recu
o Município
o da Amado
ora procede à remoçãão
c
coerciva
e armazeenamento dos bens
e
existentes
no local, a exxpensas do próprio.
4. Apen
nas são reestituídos os
o bens nãão
p
perecíveis,
n estado de
no
d conservaação em qu
ue
s encontreem à data da restituiçção, segund
se
do
u juízo de prudência comum.
um
c
5. A restituição do materiial removid
do
d
depende
do
o pagamen
nto de taxaas ou outros
e
encargos
dee que o feiraante seja evventualmen
nte
d
devedor.

6. Se, depois de notificado, o titular não
n
efetuar o pagamento
o das quaantias que se
mostrem em divida ou não proceda ao
levantamen
nto dos b
bens remo
ovidos, estes
consideram
m‐se perdidos a favor do Município
da Amadora.
Artigo
o 320.º
Forneecimento de energia elétrica
1. O fo
ornecimento
o de energiia elétrica dos
d
lugares dee terrado é providenciado pela
entidade gestora
g
da feira, a qu
ual reporta os
custos a cada
c
feirante de accordo com o
consumo, caso seja apurável,, ou com a
tipologia
t
daa atividade desenvolvid
da.
2. O eq
quipamento
o elétrico, cuja
c
instalaçção
for
f promovvida pelo feirante é submetido
o a
prévia visto
oria pela en
ntidade gesstora da feiira,
constituindo a corrreta instaalação dessse
equipamen
nto uma co
ondição de fornecimen
nto
de energia elétrica ao lugar do feiirante.
i
elétricas do
d recinto de
3. As instalações
cada feirante podem sser objeto de
d fiscalizaçãão,
a qualqueer momentto, pelo Município
M
da
Amadora,
A
p
podendo
este provide
enciar o co
orte
da energiaa elétrica fornecido,, caso essas
instalações não reúnaam ou deixxem de reu
unir
d segurançça.
as condiçõees mínimas técnicas e de
4. Caso
o se verifiq
que o cortte de enerrgia
elétrica previsto no
o número anterior, o
feirante
f
apenas pode requerer o fornecimen
nto
de eletricid
dade se com
mprovar qu
ue procedeu
uà
regularizaçãão de todas ass condiçõ
ões
necessáriass ao funcio
onamento das
d respetivvas
instalações elétricas.
5. O Município da Amaadora não é
responsáveel por perd
das ou danos causad
dos
por:
a) Corttes de energia elétrica, ocorridos na
rede públicca de distrib
buição de eletricidade
e
da
EDP;
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b) Variaações de tensão originadas na red
de
E
EDP,
incluindo fenómeenos de sob
bre tensão de
d
o
origem
atmo
osférica ou outra;
c) Defficiências ou
o má utilização
u
d
de
e
equipament
tos e installação elétriica afetos ao
a
feirante.
Artigo 321.º
FFornecimen
nto de águaa
1. O forrnecimento de água do
os lugares de
d
terrado é prrovidenciad
do pela entidade gesto
ora
d feira a qual repo
da
orta os cu
ustos a cad
da
feirante, casso seja apurrável, ou dee acordo co
om
a tipologia da
d atividadee desenvolvida.
2. Cabee ao feirantte asseguraar, através da
d
in
nstalação do adequ
uado equipamento, a
d
distribuição
de águaa desde o ponto de
d
a
alimentação
o até ao reespetivo luggar, naqueles
e que peela naturezza da explloração, seeja
em
n
necessário
o seu consumo.
3. A água apenas é fornecidaa ao lugar do
d
feirante deepois de verificada a correeta
in
nstalação do
d equipam
mento necesssário para o
e
efeito,
pela entidade geestora.
4. Ao fo
ornecimento
o de água aplica‐se,
a
co
om
a devidas adaptações
as
a
o previsto no número
o5
d artigo an
do
nterior.
Artigo 322.º
Direção efetiva da atividaade
1. A dirreção efetivva da atividade deve ser
s
a
assegurada
pelo titularr do alvará, sem prejuíízo
d coadjuvaação por au
da
uxiliares, ou
u no caso de
d
p
pessoa
coletiva por qu
uem esteja devidamen
nte
m
mandatado
para o efeitto.
2. No caso de pessoas singulares, os
titulares dos
d
alvarás podem ainda ser
s
a
auxiliados
na sua attividade peelo cônjugge,
a
ascendentes
s ou descen
ndentes do
o 1.º grau em
e
liinha reta, presumindo‐se, parra todos os

efeitos legaais ou regulamentaress, ter ocorrido
uma cedên
ncia irregulaar caso a attividade esteja
a ser exerciida por qualquer outraa pessoa.
3. Se, por motivo
o de doençça prolongaada
ou outra circunstânccia excecio
onal alheiaa à
vontade
v
do
o titular, deevidamente comprovada,
o mesmo
o não puder tem
mporariamen
nte
assegurar a direção effetiva da attividade, po
ode
ser autorizaado a fazerr‐se substitu
uir por pesssoa
por si indicada, por um
m período não
n superio
or a
30 dias, mediante pedido devidamen
nte
ado subscrrito pelo feirante ou seu
fundament
f
s
representante legal.
Artigo
o 323.º
Registos d
de auxiliaress
O titulaar da autorização de ocupação
o
deeve
registar jun
nto do Mun
nicípio da Amadora tod
dos
os colaborradores qu
ue o auxiliem na sua
s
atividade, em nome dos quais são emitid
dos
cartões dee identificaação e ace
esso à Feiira,
válidos
v
pelo
o período da autorizaçãão.
Artigo
o 324.º
Segguros
1. Con
nsoante a natureza dos produttos
sujeitos a venda, o Município da Amado
ora
u
pode exigirr dos feirantes a contrratação de um
seguro de respon
nsabilidade civil paara
cobertura de eventu
uais danoss causadoss a
terceiros.
t
2. Os seguros pod
dem ser individuais ou de
grupo, se houver
h
acorrdo entre váários feirantes
interessado
os.
3. A apólice co
orresponden
nte deve ser
apresentad
da no prazo máximo de
e 30 dias ap
pós
a atribuição
o dos espaçços.
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CAPÍTU
ULO III
O
Obrigações
d feirantees
dos
Artigo 325.º
Docum
mentos
1. O feirante devee ser portad
dor do cartãão
d
de
feiran
nte
devidamente
atualizad
do,
a
apresentand
do‐o imediatamente às entidades
c
competente
es para a fiscalização
f
sempre qu
ue
s
solicitado.
2. Salvo
o no caso de
d venda de
d artigos de
d
fabrico ou produção
p
próprios, o feirante
f
devve
a
ainda
fazerr‐se acomp
panhar dass faturas ou
o
d
documentos
s equivalen
ntes comprovativos da
d
a
aquisição
dee produtos para venda ao públicco,
o quais devem
os
d
serr datados, numerados
s
sequencialm
mente e conter oss elementos
p
previstos
no Código do Imposto do Valor
A
Acrescentad
do.
3. No caaso de feiraante estabelecido nouttro
e
estado
mem
mbro da Un
nião Europeeia, deve ser
s
p
portador
dee documentto equivalen
nte ao cartãão
d feirante.
de
4. Devee ainda faazer‐se aco
ompanhar do
d
título comprovativo daa atribuição
o do espaço
oe
d liquidação da taxa reespetiva.
da
Artigo 326.º
Comerciaalização de géneros
g
alim
mentícios
1. Noss locais de
d venda,, tabuleiro
os,
b
bancadas,
p
pavimentos,
, veículos, reboques ou
o
q
quaisquer
outros meios utilizadoss na venda de
d
p
produtos
deevem os feirantes afixxar, de form
ma
b
bem
visível e facilmen
nte legível pelo públicco,
u letreiro do qual consta
um
c
o seeu nome e o
n
número
do
o cartão de feirante,, segundo o
m
modelo
aprrovado por legislação em vigor, na
n
d
data
da realização da feeira.
2. Os feirantess que co
omercializeem
p
produtos
alimentares estão ob
brigados, nos

termos
t
do Decreto‐leii n.º 113/20
006, de 12 de
junho,
j
ao cumprimen
nto das dissposições dos
d
Regulamentos (CE) n.ººs 852/2004
4 e 853/200
04,
do Parlameento Europeeu e do Co
onselho, de 29
de abril, relativo à higiene dos géneros
mprimento de
alimentícios, sem prejuízo do cum
outros req
quisitos im
mpostos por legislaçção
específica aplicável
a
a determinad
das categorrias
de produto
os.
3. Os tabuleiros, balcões ou bancad
das
utilizados para a exposição,, venda ou
arrumação de produto
os alimentares devem ser
colocados a uma altu
ura mínima de 0,70m do
solo e ser construídoss de materrial facilmen
nte
lavável.
4. No transporte e exposição
o dos produtos
é obrigatórrio separar os produto
os alimentares
dos de naatureza differente, be
em como, de
entre cada um deles,, aqueles que
q de algu
um
modo posssam ser afeetados pelaa proximidaade
de outros.
5. Quaando não estejam expostos
e
paara
venda,
v
os produtos alimentare
es devem ser
guardados em lu
ugares ad
dequados à
preservação
o do seu eestado, e bem assim em
e
condições higio‐sanitá
h
árias que oss protejam de
poeiras, co
ontaminaçõees ou contactos que, de
qualquer modo,
m
posssam afetar a saúde dos
d
consumidores.
m ou acon
ndicionamen
nto
6. Na embalagem
os alimentaares só pode ser usaado
de produto
papel ou outro materrial adequad
do a contaccto
com aquelees produto
os, que aind
da não ten
nha
sido utilizado e que n
não conten
nha desenhos,
pinturas ou
u dizeres im
mpressos ou
o escritos na
parte interiior.
Artigo
o 327.º
Obrigação d
dos feirante
es
To
odos os feirrantes ficam
m obrigadoss a:
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a) Perm
manecer no local da veenda duran
nte
o período de
d funcionamento daa feira, salvvo
m
motivo
aten
ndível;
b) Usar de urbanidade com o público;
c) Deixaar o lugar ocupado, bem
b
como o
e
espaço
envvolvente, devidamentee limpo, até
a
d
duas
horas após
a
o enceerramento da
d feira;
d) Pagaar as taxass de ocupaação devidas
d
dentro
dos prazos
p
estabelecidos;
e) Proceeder à mon
ntagem e leevantamento
d bancadaas e toldos,, respeitand
das
do as normas
d seguran
de
nça adequ
uadas, sob
b pena de
d
responderem
m pelos prejuízos causados a
terceiros;
f) Cumprir e fazer cumprirr pelos seus
c
colaborador
res as no
ormas con
nstantes do
d
p
presente
Có
ódigo;
g) Reco
olher todo o lixo, nom
meadamentte,
e
embalagens
s e sacos, prrovenientess da atividad
de
e
exercida
naas feiras, e depositá‐llo nos locaais
a
adequados;
h) Respeitar os funcionário
os e outros
a
agentes
da fiscalizaçãão e respeeitar as suas
o
ordens
quaando em serviço
s
ou por motivvo
d
deste,
desdee que sejam
m legítimas;
i) Exibir o cartão de feirante aos
a fiscais, ou
o
a outras entidades
e
dotadas de
d idênticos
p
poderes,
sem
mpre que lh
hes for soliccitado;
j) A seerem portaadores de boletim de
d
s
sanidade,
beem como oss seus colab
boradores;
k) A não
o ocupar áreea superiorr à concedid
da,
b
bem
como a não efetuar vend
das fora dos
terrados con
ncedidos;
Artigo 328.º
Práticas co
omerciais deesleais e ven
nda de bens
com defeito
d
1. São proibidas as práticaas comerciaais
d
desleais,
enganosas ou
u agressivass, nos termos
d legislação
da
o em vigor.

2. Os bens com
m defeito devem esstar
devidamente identificcados e se
eparados dos
d
restantes bens,
b
de modo a sere
em facilmen
nte
identificado
os pelos con
nsumidoress.
Artigo
o 329.º
Afixação de preços
n
É obriggatório a aafixação dos preços, nos
termos
t
do Decreto‐Leei n.º 138//90, de 26 de
abril, com as alteraações intro
oduzidas pelo
Decreto‐Lei n.º 162/99, de 13
1 de maaio,
designadam
mente:
a) O prreço deve sser exibido em dígitos de
modo visíveel, inequívo
oco, fácil e perfeitamen
p
nte
legível, através da utilização de letreirros,
etiquetas ou
o listas;
b) Os produtos pré‐embalados deveem
conter o prreço de venda e o preço por unidaade
de medida;
c) Nos produtos vendidos a granel deeve
ser indicado
o o preço por unidade de medida;
d) Noss produtos comercializados à peeça
deve ser ind
dicado o preço da peçaa;
e) O prreço de venda e o preço por unidaade
de medidaa devem reeferir‐se ao
o preço tottal,
incluindo todos os im
mpostos, taxxas ou outros
encargos.
Artigo
o 330.º
Venda proibida
É proib
bida a vendaa em feiras dos seguintes
produtos:
a) Prod
dutos fitofaarmacêutico
os abrangid
dos
pelo Decreeto‐Lei n.ºº 173/2005
5, de 21 de
outubro, co
om as alterrações intro
oduzidas pelo
Decreto‐Lei n.º 187/20
006, de 19 de
d junho;
b) Med
dicamentoss e especialidades farm
ma‐
cêuticas;
c) Adittivos para alimentos para animaais,
pré‐misturaas preparadas com aditivos paara
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aalimentos para animaiss e alimento
os compostos
p
para
animais que conteenham adittivos a que se
refere o n.ºº 1 do artiggo 10.º do Regulamento
(CE) n.º 183
3/2005, do Parlamentto Europeu e
d Conselho
do
o, de 12 de janeiro.
j
d) Armaas e muniçõ
ões, pólvoraa e quaisqu
uer
o
outros
mateeriais explossivos ou dettonantes;
e) Com
mbustíveis líquidos, sólidos ou
o
g
gasosos,
com
m exceção do
d álcool deesnaturado;;
f) Moeedas e no
otas de baanco, exceeto
q
quando
o raamo de atividade do lu
ugar de vend
da
c
corresponda
a à venda dessse produto
e
estritamente
e direcionado ao coleccionismo.
Artigo 331.º
Estacion
namento
o
1.
É
vedado
aos
f
feirantes
e
estacioname
ento das suas viaturaas dentro da
d
feira, salvo se aquelass servirem de posto de
d
c
comercializa
ação direta ao público
o e median
nte
a
autorização
do Municíp
pio da Amad
dora.
o o disposto
o no número
o anterior, só
2. Salvo
é permitidaa a preseença de viaturas
v
qu
ue
transportem
m géneros ou merrcadorias no
n
recinto da Feira
F
e depo
ois do seu in
nício, quand
do
e
estejam
auttorizadas a permaneccer em zonas
d
demarcadas
s de estaccionamento para apo
oio
a feirantes.
aos
p
a entrada no
n recinto a
3. É proibida
m
motociclos,
ciclomotorres, bicicletas e veículos
liigeiros ou
o
pesados de passageiro
os,
e
excetuando‐
‐se os de circulação prioritária e
forças de segurança.
4. Todas as viaturaas referidas nos números
1 e 2 devem
m ter afixado
o de forma bem visível e
facilmente legível pelo
o público em
e geral, no
n
laado inferiorr direito do
o tablier, um
m letreiro em
e
formato A4 do qual con
nste o nom
me do feiran
nte
e o número do seu carttão.

Artigo
o 332.º
Limpeza de Locais
1. A lim
mpeza dos locais de venda ocupad
dos
é da inteiraa responsab
bilidade doss titulares dos
d
Alvarás,
A
que devem a todo o tem
mpo, e semp
pre
imediatameente após o encerram
mento da feiira,
mantê‐los, bem como
o ao espaço envolven
nte,
limpos de resíduos e desperdíccios, deven
ndo
estes ser colocado
os exclusivvamente em
e
recipientes adequadoss a essa finaalidade.
2. Os feirantes ssão obrigad
dos a cump
prir
todas
t
as normas leegais e re
egulamentares
aplicáveis, designadamente em
m matéria de
higiene, salubridade e segurança..
Artigo
o 333.º
Equipaamentos
1.A occupação do
os espaços comuns dos
d
recintos públicos de feiras co
om mobiliáário
obedece às regras previstas no
o Título V do
ódigo.
presente Có
2.A afixxação de m
mensagens publicitárias a
instalar noss espaços co
omuns obed
dece às regras
previstas na
n lei e no
o Título VII do presen
nte
Código.
Artigo
o 334.º
Atividadees de comérrcio exclusivvamente po
or
grrosso
É proibido o exercício da atividade de
comércio exclusivame
e
ente por gro
osso de forma
sedentária nas feiras.
Artigo
o 335.º
Publicidaade sonora
1. É prroibido o usso de publiccidade sono
ora
nos recinttos das ffeiras, excceto quan
ndo
respeitar à comercialização de cassetes, de
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discos e dee discos co
d
ompactos, em
e qualqu
uer
c
caso
com absoluto respeito
r
pelas normas
leegais e regulamentarees quando à publicidad
de
e ao ruído.
2. A difu
usão de mú
úsica no reccinto da feirra,
fica condiciionada ao prévio paagamento de
d
d
direitos
de autor
a
e a liccença especial de ruíd
do,
q
quando
aplicável.
TITULLO XI
Dos recintos
r
de espetáculo
os e de
divertimentos púb
blicos, itinerantes e
improvisados
Capíítulo I
Disposiçõ
ões Gerais
Artigo 336.º
Âm
mbito
1.O presente Título
o aplica‐se à instalação
oe
a funcionamento de recintos
ao
r
de espetáculo
oe
d divertimeentos públiicos, bem como
de
c
a todos
o recintos itinerantes e improvisaados.
os
2.São exxcluídos do
o âmbito de aplicação do
d
p
presente
Títtulo os reciintos de esspetáculos de
d
n
natureza
arrtística prevvistos na leegislação em
e
v
vigor
sobre a matéria.
3.Estão ainda excluídos do
o âmbito de
d
a
aplicação
do
o presente Título os recintos co
om
d
diversões
aq
quáticas preevistos na legislação
l
e
em
v
vigor
sobre a matéria.
Artigo
o 337.º
Obrigatoriedade de Liccenciamento
O
o de recinto
os
de espetáculos e de divertiment
d
tos públicoss
A instalação e funccionamento
o dos recintos
d
destinados
à realizaçãão de espetáculos e de
d
d
divertimento
os
púb
blicos
carece
d
de
liicenciamento municip
pal podendo, aquelees,
in
ntegrar‐se em qualqu
uer uma daas categorias

definidas no artigo seguinte, e, dentro
d
desttas,
num dos tipos
t
previsstos nos arrtigos 339.ºº a
341.º do prresente Cód
digo.
Artiggo 338.º
Recintos de espetácu
ulos e de divertimento
os
públicos
Para os efeitos do presente diploma, são
s
considerados como reecintos de espetáculos e
de divertim
mentos públicos:
a)Os recintos de diversão e os recintos
n
destinados a espetáculos de natureza não
artística;
e
de jogo e recreio previstos
b)Os espaços
no artigo 2.º
2 do Regu
ulamento das
d Condiçõ
ões
Técnicas
T
e de Seggurança ap
provado pelo
Decreto‐Lei n.º 379/97
7, de 27 de dezembro;
c)Recin
ntos de diveersão provissória.
Artiggo 339.º
Recintos de
d diversão e recintos destinados a
espetááculos de naatureza não
o artística
Para os
o efeitos d
do presentte Título, são
s
considerados como recintos de diversão
o e
os de natureeza
recintos deestinados a espetáculo
não artísticca os locais, públicos ou privados,
construídoss ou adapttados para o efeito, na
sequência de um pro
ocesso de licenciamen
nto
municipal, designadam
d
mente:
a)
Baress com músicca ao vivo;
b)
Disco
otecas e similares;
c)
Feirass popularess;
d)
Salõees de baile;
e)
Salõees de festas;;
f)
f
Salas de jogos elétricos;
g)
Salas de jogos m
manuais;
h)
Parqu
ues temáticos.
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Artigo
o 340.º
E
Espaços
de jogo
j
e recreeio

Artiggo 342.º
Obrigatorieedade de liccenciamentto de recinttos
ittinerantes e improvisados

EEspaços de jogo e recreio são os espaços
p
previstos
n Regulam
no
mento aprrovado peelo
D
Decreto‐Lei
n.º 379/97
7, de 27 de
d dezembrro,
s
sem
prejuízzo do dispo
osto no arrtigo 32.º do
d
m
mesmo
diplo
oma legal.
Artigo
o 341.º
Reciintos de divversão provisória
1.
1
São considerado
os recintos de diversãão
p
provisória
os espaços vocacionados e
liicenciados para outro
os fins que, acidentaal‐
m
mente,
sejaam utilizado
os para a realização
r
d
de
e
espetáculos
e de divertiment
d
os público
os,
in
ndependentemente da neceessidade de
d
a
adaptação,
n
nomeadam
ente:
a) Estádios e pavilhões desportivos
q
quando
uttilizados para espeetáculos de
d
n
natureza
arttística ou ou
utra:
b) Garaggens;
c) Armaazéns;
d) Estaabelecimentos de reestauração e
b
bebidas.
r
de espetááculos e de
d
2. A realização
d
divertimento
os públicoss com caráter ocasion
nal
e recintoss de diversãão provisóriia fica sujeito
em
à regras e procediimentos previstos nos
às
a
artigos
354ºº a 360º do presente Có
ódigo.
3. A realização
r
de espetááculos e de
d
d
divertimento
os público
os, com caráter de
d
c
continuidad
e, em recintos
r
d
de
diversãão
p
provisória,
f sujeita ao regime da licença de
fica
d
u
utilização
prrevista nos artigos 345
5º e 346º do
d
p
presente
Có
ódigo.
Capíítulo II
Recinttos Itineranttes e Impro
ovisados

1.A in
nstalação e funcionamento de
recintos itin
nerantes e improvisad
dos no terriitó‐
rio Municcípio da Amadora carece de
licenciamen
nto municip
pal.
2.Os reecintos itin
nerantes e improvisad
dos
não podem
m envolver a realização
o de obras de
construção civil nem
m implicar a alteraçção
irreversível da topogrrafia local, não poden
ndo
ainda os recintos improvisad
dos envolvver
operações que impliquem a instalação
de
i
estruturas permanent
p
es.
Artiggo 343.º
Recin
ntos itineran
ntes e impro
ovisados
1.São recintos
r
itin
nerantes os que possueem
área delimitada, cobeerta ou não
o, onde sejam
instalados equipamentos de diversão
d
co
om
e, pelos seeus
características amovívveis, e que
d
constru
ução, pod
dem fazerr‐se
aspetos de
deslocar e instalar,
i
nomeadamente:
a) Circcos ambulan
ntes;
b) Praças de tourros ambulan
ntes;
c) Pavvilhões de diversão;
d) Carrrosséis;
e) Pisttas de carro
os de diversãão;
f) Outtros divertim
mentos meccanizados.
2. Conssideram‐se recintos im
mprovisadoss os
que têm caracteríssticas con
nstrutivas ou
adaptaçõess precáriaas, sendo
o montad
dos
temporaria
t
mente paara um esspetáculo ou
divertimentto público
o específicco, quer em
e
lugares públicos querr privados, com ou seem
delimitação
o de eespaço, cobertos
c
ou
descoberto
os, nomeadaamente:
a) Ten
ndas;
b) Barrracões;
c) Palaanques;
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d) Estraados e palco
os;
e) Banccadas provisórias.
3. Co
onsidera‐se promotor do
d evento de
d
d
diversão
a pessoa,
p
singgular ou coletiva, pública
o privada,, que prom
ou
move even
nto e que é
responsável pelo pediido de liceenciamento e
funcionamento do recinto itiinerante ou
o
im
mprovisado
o.
4. Co
onsidera‐se
adminisstrador
d
do
e
equipament
to de diverrsão, nos teermos da NP
N
E
EN
13814,, o proprietário, locatário ou
o
c
concessioná
ário do equipamento.
5. Co
onsideram‐sse equipaamentos de
d
d
diversão
os equipamen
ntos definid
dos na NP EN
E
1
13814,
bem
m como todos aqueles que venhaam
a ser definid
dos por normas que venham
v
a ser
s
e
editadas
ou adotadas pelo
p
Institu
uto Português
d Qualidad
da
de, I.P. (IPQ, I.P.).
Capíttulo III
Instalaçãão, Funcionamento e Licença
L
de
Utilização para Recinttos de Espettáculos e dee
Divertimen
ntos Público
os
Artigo
o 344.º
Norm
mas técnicaas e de segu
urança
1. Aos recintos de espetááculos e de
d
divertimento
d
os público
os são aplicáveis
a
as
s
seguintes
no
ormas técniicas e de segurança:
a) Aos espaços
e
de jogo e recreio aplicam
m‐
s as normas do regu
se
ulamento das condições
técnicas e de segu
urança aprrovado peelo
D
Decreto‐Lei
n.º 379/97,, de 27 de dezembro;
d
b) Aos de
d naturezaa não artísttica previstos
n artigo 339º, aplicca‐se, sem
no
mpre que os
m
mesmos
envolvam
a
insttalação
d
de
e
equipament
tos de divversão, o disposto no
n
D
Decreto‐Lei
n.º 268/20
009, de 29 de
d setembrro,
s
sendo
apliccáveis as normas co
onstantes do
d
D
Decreto‐Lei
n.º 220/20
008 de 12 de
d novembrro,

e da Porttaria n.º 1532/2008
8, de 29 de
dezembro, nos restanttes casos;
c) Aoss recintos de diversãão provisó
ória
previstos na alínea a), do n.º 1, do
d artigo 34
41º,
e sempre que os mesmos envolvam a
pamentos de diversãão,
instalação de equip
aplica‐se o disposto
o no Decreto‐Lei n.º
268/2009, de
d 29 de seetembro.
Artiggo 345.º
Reegime aplicáável à installação
A insstalação d
de recinto
os fixos de
espetáculoss e de divertimen
ntos públiccos
obedece ao
o regime ju
urídico da urbanização
u
oe
da edificaçção aprovado pelo De
ecreto‐Lei n.º
555/99, dee 16 de deezembro, bem
b
como às
regras prevvistas no artigo 9.º do Decreto‐‐Lei
n.º 309/200
02, de 16 dee dezembro
o.
Artiggo 346.º
Licença d
de utilização
o
1.O funcioname
f
ento dos recintos de
espetáculoss e de diveertimentos públicos, co
om
exceção do
os recintoss itinerante
es e recintos
improvisados, depend
de da emisssão de licen
nça
de utilizaçãão nos term
mos dos artiggos seguinttes,
a qual, con
nstitui a liccença prevista no artigo
62.º do Decreto‐Lei
D
n.º 555/99, de 16 de
dezembro.
2.A liccença de utilização destina‐se a
comprovar,, para além
m da confformidade da
obra conclluída com o projeto aprovado,, a
adequação do recinto
o ao uso previsto,
p
beem
como a obsservância d
das normas técnicas e de
segurança aplicáveis e ainda ass relativas às
condições sanitárias e à segu
urança con
ntra
riscos de incêndio.
3.A em
missão da liicença de utilização
u
está
sujeita à reealização dee vistoria obrigatória nos
n
termos
t
do artigo
a
351.ºº.
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4. A licença de utilização
o caduca se
tiverem sido
o realizadass obras ou intervenções
q alterem
que
m a morfolo
ogia ou as condições
c
d
de
s
segurança
e funcionais edificadas.
5. A emissão
e
daa licença de
d utilizaçãão
d
depende
dee requerimeento, acompanhado dos
s
seguintes
do
ocumentos::
a) Cópiia simpless do cerrtificado de
d
in
nspeção, a emitir por entidade
e
qu
ualificada nos
termos do artigo 348.º;;
b) Cópiia simples da
d apólice de
d seguro de
d
s
seguro
de reesponsabilid
dade civil, válida;
v
c) Cópiia simples da
d apólice de
d seguro de
d
a
acidentes
peessoais, váliida.
6. Semp
pre que forem detetaados recintos
d espetácu
de
ulos e de divertimen
ntos públicos
a
abrangidos
pelo pressente artiggo que nãão
d
disponham
dos docu
umentos descritos
d
n
no
a
artigo
an
nterior
válidos,
p
poderá
s
ser
d
determinado
o pelo Presidente
P
da Câmaara
M
Municipal
d Amadorra o encerrramento do
da
d
recinto, nos termos doss artigos segguintes.
Artigo
o 347.º
Visttoria
d emissão da licença de
d
1. Para os efeitos da
u
utilização,
a vistoriia aos recintos
r
d
de
e
espetáculos
e de diverrtimentos públicos
p
fixos
d
deve
realizaar‐se no praazo de 30 dias
d a conttar
d data daa apresentação do requerimen
da
r
to
p
previsto
no nº 5. do arttigo 346º e, sempre qu
ue
p
possível,
em
m data a aco
ordar com o interessado.
2. A vistoria
v
será efetuad
da por um
ma
c
comissão
co
omposta por :
a) Doiss técnicoss do Município da
d
A
Amadora
s
sendo,
um
m deles, o Delegad
do
M
Municipal
d Inspeção
da
o Geral daas Atividades
C
Culturais
e, um outro, Técnico Caamarário co
om
formação e habilitaçção legal para assin
nar
p
projetos
preevistos no Decreto‐Lei nº. 555/9
99,
d 16 de dezzembro;
de

b) Um
m representaante do Serrviço Nacional
de Bombeiros e Proteção Civil a convocar pela
Câmara Mu
unicipal com
m a anteced
dência mínima
de oito diass ;
c) Um
m representtante da autoridade
a
de
saúde competente, a convocar nos
n termos da
alínea anterior, sem
mpre que se consideere
relevante a avaliação das condiçções sanitárrias
do recinto, designadamente, em
m situações de
risco para a saúde púb
blica ;
3. A au
usência de qualquer dos membros
referidos no número aanterior não
o é impedittiva
o a emissão da
da realizaçãão da vistorria, ficando
licença de
d
utilizaação cond
dicionada à
apresentação de parecer pela entidade não
n
representad
da, no prazzo de cinco dias, valen
ndo
o seu silênccio como co
oncordânciaa.
4. A co
omissão refferida no nºº. 2 depois de
proceder à vistoria, elabora o re
espetivo au
uto,
que é assin
nado por todos os se
eus elementos
devendo uma cóp
pia ser entregue
e
ao
requerentee.
5. A remuneraçção individual de caada
membro daa comissão de vistoriaas prevista no
n.º 2 do presente
p
artigo, é a constante na
Tabela
T
de Tarifas
T
serem pagas pe
elo requeren
nte
no momentto da entregga da licençça.
6.Do auto
a
de visstoria devem constar os
seguintes elementos
e
:
a) A identidade do respo
onsável peelas
condições gerais
g
e de ssegurança do
d recinto ;
b) A lo
otação para cada uma das
d atividad
des
a que o reccinto se deestina e, qu
uando se traate
de salas de
d jogos, o número
o máximo de
unidades de
d diversão ou aparelh
hos de jogo
oa
instalar;
7. Quando o auto
o de vistoriia conclua em
e
sentido desfavoráve
d
el, ou quando
q
seja
desfavoráveel o voto fu
undamentado de um dos
d
elementos referidos no nº. 2, não
n pode ser
emitido o alvará daa licença de utilizaçção
enquanto não
n forem rremovidas as causas que
q
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ju
ustificaram tal decisão, notifficando‐se o
requerente o prazo de 15 dias a co
ontar da daata
d realização da vistoria.
da
8. Nos casos
c
previsstos no núm
mero anterior
a Comissão de Vistoriaas poderá de
d imediato
oe
s
simultaneam
mente, pro
opor o encerramen
e
to
p
provisório
d recinto enquanto as
do
a anomalias
d
detetadas
não forem saanadas.
9. Deccorrido o prazo co
oncedido no
n
n
número
antterior sem que o notiificado tenh
ha
p
procedido
às alterações ordeenadas peela
C
Comissão
d Vistoriass, não se encontrand
de
do
a
assim
reun
nidas as condições
c
técnicas de
d
proceder‐see‐á ao seeu
u
utilização
e
exigíveis,
e
encerramen
nto definitivvo.
10. De igual mod
do, sempree que foreem
d
detetados
recintos de
d espetáculos e de
d
d
divertimento
os públicoss que não disponham
d
d
da
c
corresponde
ente licençaa de utilizaçção ou quee a
m
mesma
see enconttre caduccada, serãão
n
notificados
os explorad
dores, paraa procedereem
a seu enccerramento
ao
o sob penaa de, não o
fazendo, estte ser encerrrado coercivamente.
11. Co
onstitui, igu
ualmente, fundamento
p
para
o encerramen
e
nto dos recintos de
d
e
espetáculos
e diverrtimentos públicos a
e
emissão,
po
or parte deestes, de nííveis sonoros
s
superiores
a permitido no Regulaamento Gerral
ao
s
sobre
Ruído
o devidameente confirrmados pelos
S
Serviços
dee Metrolo
ogia do Município
M
d
da
A
Amadora.
12. A competênccia para determinar
o
d
e
e
encerramen
nto dos reccintos de espetáculos
e
d divertimeentos públicos a que se
de
s referem os
n
números
a
anteriores
é do Presidente da
d
C
Câmara
Mun
nicipal.

Artigo
o 348.º
Execução coerciva do encerramentto de recinttos
de espetáculos e de d
divertimenttos públicoss
1. O encerrameento dos recintos de
os públicoss é
espetáculoss e de diivertimento
efetuado pelo serviço de Polícia Municipal em
e
articulação com a Políícia de Segu
urança Públlica
através da aposição na porta da
d entrada do
recinto do competentte carimbo//lacre fican
ndo
o proibido o acesso ao seu interio
or.
desse modo
2. Preeviamente ao encerrramento do
recinto oss agentes da Políccia Municipal
responsáveeis por estaa diligência comunicarrão
aos infrato
ores que d
deverão re
etirar do seu
s
interior tod
dos os ben
ns e equipaamentos nele
existentes no
n prazo qu
ue lhes seráá fixado para o
efeito, find
do o qual, procederão
o à efetivaçção
da diligênciia referida n
no ponto an
nterior.
3. É intterdito a qualquer pessoa o acessso
recinto
ao
interrior
do
encerraado
coercivameente o quall só poderáá ser reaberto
com autorrização do Presidente
e da Câmaara
Municipal da Amad
dora e de
esde que já
disponha de
d Licençaa de Utilizzação para o
efeito.
nte, e desd
de que hajam
4. Exceecionalmen
circunstânccias que o justifiquem
m, poderá ser
autorizado o acesso ao interio
or do recin
nto
or período limitado, nas
n
encerrado, sempre po
ondicionamentos que em
e
condições e com os co
cada situaação concrreta, o Presidente da
Câmara da Amadora d
determinar.
5. A violação do carimbo/laacre colocaado
na porta, a reaberturaa do recinto
o, ou o acessso
de qualqu
uer pessoaa ao seu interior, faz
incorrer o agente na prática do Crime de
Desobediên
ncia previssto e punido no artigo
348.º do Có
ódigo Penal.
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Artigo 349.º
Violaçãão do encerrramento co
oercivo

Artigo
o 351.º
E
Especificaçõ
ões do alvarrá

1. Se após
a
o enccerramento coercivo do
d
recinto, noss termos da artigo anteerior, ocorrrer
o incumprim
mento por parte dos infratores da
d
d
determinaçã
ão
camaarária,
a
através
d
da
reabertura ilegal do reecinto ou do
d reinício da
d
a
atividade
p
proibida,
a Câmara Municipal
M
d
da
A
Amadora
po
ode interditar o fornecimento de
d
e
energia
elétrica, gás e água
á
ao recinto.
2. A adoção
a
daa medida prevista no
n
p
presente
arrtigo aplicaa‐se de igu
ual modo às
s
situações
em
m que exissta uma utiilização ileggal
p
parcial,
designadamentte, quando coexiste um
ma
u
utilização
ilegal do reecinto com um uso em
e
c
conformidad
de com a Licença de Uttilização.
3. Para efeitos do
o disposto nos números
a
anteriores
o Presidentte da Câmaara Municip
pal
d
da
Amadora comunica às entidades
responsáveis pelos refferidos forn
necimentos a
c
citada
ordem de interrdição junttando para o
e
efeito
cópia do despach
ho que a ordenou.

1.O alvvará de liccença de utilização paara
recintos dee espetácu
ulos e de divertimentos
públicos deverá
d
ser afixado à entrada do
recinto, em
m local beem visível, e conter as
seguintes in
ndicações:
a) A id
dentificação
o do recinto
o;
b) O nome da enttidade explo
oradora;
c) O nome do pro
oprietário;
d) A designação
do respo
d
onsável peelas
condições gerais
g
e de ssegurança do
d recinto;
e) A atividade
a
o
ou atividad
des a que o
recinto se destina;
d
f) A lotação do recinto paara cada uma
das atividad
des referidaas na alínea anterior;
g) No caso de salas ou recin
ntos de joggos,
a capacid
dade máxxima do número de
equipamen
ntos de diversão e de jogos a
instalar;
h) A data da emisssão.
pre que hajja alteração
o de qualqu
uer
2.Semp
dos elemeentos con
nstantes do
d alvará, a
entidade titular da Liccença de Uttilização, ou
ua
entidade exxploradora do recinto deve, para os
efeitos de averbamen
nto, comunicar o facto
oà
Camara Mu
unicipal da Amadora no prazo de 30
dias a contaar da data d
da sua verifiicação;

Artigo 350.º
Emissão de
d licença e deferimen
nto tácito
1.O alvvará da liceença de uttilização paara
recintos dee espetáculos e de divertiment
d
os
p
públicos
é emitido por decisãão do peelo
P
Presidente
d Câmara Municipal da Amadorra,
da
n prazo de
no
d 15 dias a contar da data da
d
realização da
d vistoria referida no
o artigo 343º
o do termo
ou
o do prazo para
p
a sua realização.
r
2.A faltta de emisssão do alvaará no prazo
p
previsto
no
o número anterior ou
u a falta de
d
n
notificação
prevista no
o n.º 7 do artigo 343
3º.
v
vale
como deferimen
nto tácito do pedid
do
d
daquela
licença de utilização.

Artigo
o 352.º
Competên
ncia para a eemissão de licenças dee
utilização para recinttos de espetáculo e de
divertimen
ntos público
os
A emisssão de liceenças de utilização
u
paara
recintos dee espetácu
ulo e de divertimentos
públicos é da compettência do Presidente
P
da
Câmara Mu
unicipal da A
Amadora.
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Artigo 353.º
V
Vistorias
exttraordináriaas

Artigo
o 355.º
Certificado de inspeção

1.Sempre que en
ntender co
onveniente o
P
Presidente
d Câmara Municipal da Amado
da
ora
p
pode
deterrminar a realização de vistorias
e
extraordinár
rias a recintos de espeetáculos e de
d
d
divertimento
os públicos.
2. A com
mposição da
d Comissão
o de Vistorias
e
extraordinár
ria é a quee for deterrminada peelo
a
autor
do desspacho.
3. Às co
onclusões e resultado
os da vistorria
e
efetuada
e à sub
bsequente tramitaçãão
p
processual
aplicam‐se, com as devidas
a
alterações,
as regras previstas
p
no
o artigo 343
3º.
d presentee Código.
do
4.Pela
realizaçção
de
vistorias
e
extraordinár
rias não é devida
d
qualq
quer taxa.

1.O ceertificado d
de inspeção
o visa atesstar
que o emp
preendimento cumpre e mantém os
requisitos especificado
e
os nas norm
mas técnicas e
de seguran
nça aplicávveis, previsttas no artigo
344º do preesente Códiigo.
2. Oss certificad
dos de inspeção são
s
emitidos por
p
entidad
des acredittadas paraa o
efeito pelo Instituto Po
ortuguês de
e Acreditaçãão,
I.P.
3. Os proprietário
p
os ou os promotores de
recintos dee espetácu
ulos e de divertimentos
públicos devem
d
soliicitar uma inspeção à
entidade reeferida no n
n.º 2 até 30
0 dias antes da
data em qu
ue se cumprram três anos de anterrior
solicitação de inspeção
o.
4. Sem
mpre que forem detetaadas situaçõ
ões
em que o certificado
c
de inspeçãão referentee a
determinad
do recinto já não se enconttrar
válido,
v
poderá aplicar‐‐se o dispossto no n.º 6 do
nte Código.
artigo 345.ºº do presen

Artigo 354.º
Reesponsável pelos recin
ntos de espeetáculos e de
d
d
divertiment
tos públicoss
1.Em to
odos os recintos integgrados nesste
c
capítulo
devve existir um
u responssável a queem
c
cabe
zelar pelo
p
funcion
namento, co
onservação
oe
m
manutenção
o das suas condições técnicas
t
e de
d
garantindo
s
segurança,
o o cumprimento das
d
disposições
legais e reggulamentarees aplicáveiis.
2. Paraa efeitos do disposto no número
a
anterior
devve constar da licença de utilizaçãão
d recinto a identidadee da pessoa ou pessoass a
do
q
quem
incum
mbe tal funçção.
3. O ressponsável pelo
p
recinto deve presttar
toda a colab
boração que lhe for so
olicitada, nãão
aquele ou qualq
p
podendo,
quer outtro
funcionário,, impedir ou
u dificultar o acesso dos
m
membros
da Comissão de Vistorias
V
o
ou
funcionárioss camaráários, nom
meadamentte,
fiscais municcipais ou po
olícias muniicipais que ali
s desloqueem em serviço, a qualq
se
quer parte do
d
recinto .

Artigo
o 356.º
Responsabil
R
idade dos aautores dos projetos, dos
d
preiteiros e dos constru
utores
emp
ores dos prrojetos, os empreiteiro
e
os e
Os auto
os construtores são obrigados a apresen
ntar
seguro de responsabilidade civil que cubra os
riscos do exercício
e
daa respetiva atividade nos
n
termos
t
e condições previstas na legislaçção
específica aplicável.
a
Artigo
o 357.º
Responsabili
R
idade dos p
proprietários dos recinttos
e dos diveertimentos e dos prom
motores dos
espettáculos
Os pro
oprietários d
dos recinto
os dos espeetá‐
culos e doss divertimen
ntos público
os, bem com
mo
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os respetivos promottores, são obrigados a
o
a
apresentar
seguro de acidentes pessoais qu
ue
c
cubra
os danos e lessões corpo
orais sofridos
p
pelos
utentees em caso de acidentee .
ulo IV
Capítu
Recin
ntos de diveersão provissória
Artigo 358.º
Licenciam
mento de reecintos de diversão
d
provisórria destinad
dos a espetááculos e
d
divertiment
tos públicoss
1.A realização, acid
dental e sem caráter de
d
c
continuidad
e, de esp
petáculos de natureza
a
artística
ou
u não em qualquer recinto cu
ujo
funcionamento não esteja
e
sujeiito a licença
e
emitida
pelaa I. G. A. C. ou que não
o disponha de
d
liicença de utilização válida que preveja a
realização desse tipo de espetáculos carece de
d
liicença cam
marária, deenominada licença de
d
recinto de diversão
d
pro
ovisória, a qual,
q
duran
nte
a realização
o do evento, deverá ser afixad
da
ju
unto das biilheteiras, em
e local bem visível, ou,
o
n sua ausên
na
ncia, na zon
na de acesso
o ao recinto
o.
2. A licença
l
dee recinto de diversãão
p
provisória
é válida apen
nas para as sessões paara
a quais tiveer sido conccedida.
as
3. A licença
l
dee recinto de diversãão
p
provisória
deve ser requerida com, peelo
m
menos,
oito
o dias de antecedência devendo o
M
Município
d Amadoraa deferi‐la até
da
a seis horras
a
antes
do iníccio do espetáculo.
4. A verificação
o das co
ondições de
d
funcionamento dos recintos de diversãão
abrangidoss por estte artigo é
p
provisória
e
efetuada
atrravés de visstoria, a realizar por um
ma
C
Comissão
c
composta
pelos doiss elementos
in
ndicados naa alínea a) do n.º 2 do
o artigo 343º
d
do
presen
nte Código
o, cuja remuneraçãão
in
ndividual é a previstaa na Tabela de Tariffas

devendo estas serem
m pagas pello requeren
nte
no momentto da entregga da licençça.
6. O Município
M
da Amadoraa reserva‐see o
direito de, se assim o entender, autenticar os
bilhetes em
mitidos paraa os espetácculos referid
dos
nos número
os anteriorees.
7. A autenticaçã
a
ão, a que se referee o
número an
nterior, é o
obrigatória desde quee a
lotação do
o recinto seja igual ou
o superiorr a
1000 lugarees.
8. À visstoria previista no nº. 5 do presen
nte
artigo ap
plicam‐se, com as necessárrias
adaptaçõess, as regraas previstass nos artiggos
343º e 354
4.º do preseente Código
o, sendo que,
sempre quee o Municíp
pio da Amad
dora entend
der
necessário e tendo em
m conta as característic
c
cas
do recinto que
q se prettende avaliaar poderão ser
indigitados para integgrar a Comiissão, referida
no n.º 5, ou
utros técnicos.
Artigo
o 359.º
Proced
dimento
1. Os in
nteressadoss na obtençção da licen
nça
referida no
o nº. 1 do artigo ante
erior deverãão,
com a anteecedência m
mínima de oito
o dias sob
bre
a data da realização
r
d
do espetáculo, efetuar o
respetivo pedido atrravés de requerimen
nto
dirigido ao Presidente da Câmaraa Municipal da
Amadora
A
o qual deverá conter os seguintes
elementos :
a) A id
dentificação
o e residênccia ou sede do
requerentee ;
b) A id
dentificação
o do recinto
o;
c) A attividade a q
que a licença se destinaa ;
d) O número
n
de sessões diárias para as
quais se prretende a licença e oss dias em que
q
elas terão lugar ;
e) A lo
otação do recinto ou o número de
bilhetes, no caso de haver luggar a emisssão
destes.
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2.
O
requerimento
d
deverá
s
ser
a
acompanhad
do dos segu
uintes documentos:
a)
Prova de posse
p
do prrédio onde se
lo
ocalize o recinto
r
ou autorização escrita do
d
p
proprietário
o;
b)
f
d Junta de
da
d
Parecer favorável
F
Freguesia
teerritorialmente compettente ;
3. Sem
mpre que os intereessados nãão
ju
untarem o documento
d
o previsto naa alínea b) do
d
n
número
antterior, e a omissão
o
desste elemento
n lhes sejja imputáveel, pode o Município da
não
d
A
Amadora
solicitar oficialmen
nte àqueela
e
entidade
o referido paarecer, sendo que, se o
m
mesmo
não
o for emitido no prazzo de 5 dias
ú
úteis,
consid
dera‐se que o pareceer da Junta é
favorável à realização
r
d evento.
do
4.O parecer da Jun
nta de Fregu
uesia referid
do
n
nos
númerros anterio
ores não tem carátter
v
vinculativo.
5. Nass situaçõess em quee o pedid
do
formulado pelo Municcípio da Am
madora tivver
c
caráter
urgeente, o praazo acima referido seerá
reduzido para 48 horass.
6. A competênci
a para a emissão da
c
d
liicença paraa espetáculos de natureza artística
p
prevista
neste capítullo é do Presidente da
d
C
Câmara
da Amadora.
A
Artigo 360.º
Conteúdo do
o alvará dass licenças dee recintos de
diversão provisória
p
Do alvaará das liccenças de recintos de
d
d
diversão
p
provisória
constar as
a seguintes
in
ndicações :
a)
A denomin
nação do reecinto;
b)
O nome da entidade exploradorra;
c)
O tipo dee espetáculo que se irá
i
realizar ;
d)
A lotação do recinto;

e)
A data da sua emissão
e
e as
sessões para o qual é emitido com
c
indicaçção
das respetivvas datas de realização
o;
f)
Condicion
nantes
para
o
funcioname
f
ento do recinto, se as houver.
h
Artigo
o 361.º
Indefeerimento do
o pedido de licença
O ped
dido de co
oncessão de
d licença de
recinto dee diversão para espetáculos de
natureza arrtística é ind
deferido :
a) Se o local a licenciar nãão se mosttrar
adequado à realização
o do tipo de
d espetáculo
pretendido;
b) Se a vistoria a que se refe
ere o nº. 5 do
artigo 339ºº do presen
nte Código se pronuncciar
nesse sentido.
Capítulo V
Licenciaamento de recintos itin
nerantes
o 362.º
Artigo
Do p
pedido
1. O pedido dee licenciam
mento paraa a
aprovação da instalaçãão de recinttos itinerantes
é feito noss termos do artigo 4ºº do presen
nte
código, insstruído aind
da nos term
mos definid
dos
no presentee Título.
2. O pedido é liminarmente rejeitaado
quando não
o estiver accompanhad
do de todos os
elementos instrutórrios cuja junção é
obrigatória nos termoss do presen
nte Código.
3. O requerimeento só se consideera
devidamente instruído
o para efeittos do n. 1 se
for
f acompaanhado dos seguintes documentos
d
s:
a) Identificação d
do promotor;
b) Tipo
o de evento
o;
c) Perííodo de funcionamento e duraçção
do evento;
e
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d) Local, área, caraacterísticas do recinto
oa
instaalar, lotação admissívvel, zona de
d
segurança,
in
nstalações
sanitáriaas,
plantta com dissposição e número de
d
equip
pamentos de divversão, su
ua
tipologia ou designação
o e demaais
ativid
dades;
e) Últim
mo certificaado de inspeção de cad
da
e
equipament
to, quando o mesmo já
j tenha sid
do
o
objeto
de inspeção;
f) Plan
no de evacuação em situações de
d
.
e
emergência
ocópia da apólice do
o seguro de
d
g) Foto
responsabiliidade civil e de acidenttes pessoaiss.
4.Realizzando‐se o evento em
m terreno do
d
d
domínio
prrivado, o requerimen
nto é aind
da
c
complemen
tado com
m declaraçãão de nãão
o
oposição
à sua utilização para instalação do
d
recinto, por parte do reespetivo pro
oprietário.
Artigo 363.º
Au
utorização de
d instalaçãão
1. Efetu
uado o paggamento daa taxa devid
da
p
para
o perríodo de duração
d
do
o evento de
d
d
diversão,
a entidade licenciadora analisa o
p
pedido
de autorização de instalaçãão do recinto
e a sua co
onformidad
de com ass disposições
leegais
e
regulamentares
or,
em
vigo
n
nomeadame
ente no qu
ue respeita a condições
h
higiénico‐sa
nitárias,
comuniccando
a
ao
p
promotor,
n prazo de cinco dias:
no
a) O despacho de auto
orização da
d
in
nstalação;
b) O despacho de indefeerimento do
d
p
pedido,
o qual contéém a identtificação das
d
desconform
idades do pedido
o com as
d
disposições
legais
ou
reggulamentarres
a
aplicáveis
e não cumpridas.
2. Sempre que a entidade licenciado
ora
c
considere
neecessária a realização de vistoria,, a
m
mesma
conssta do desp
pacho de au
utorização da
d

instalação, devendo sser realizad
da no máxim
mo
até á entrrega da licença de fu
uncionamen
nto
prevista no artigo 365ºº do presen
nte Código.
Artigo
o 364.º
Teermo de ressponsabilidaade
1. Quando o equiipamento para
p
o qual se
pretende a emisssão da licença de
funcioname
f
ento do reecinto itine
erante, já foi
anteriormeente objeto
o da inspeção periód
dica
anual para esse ano civil, e o pedido
do corresp
ponde a uma no
ova
apresentad
montagem subsequen
nte àquela diligencia,, o
administrad
dor do equipamento de diverssão
deve, apóss a referidaa montagem
m, apresentar
junto
j
da entidade licenciadora um termo de
responsabilidade a anexar ao certificado
c
de
inspeção entregue
e
aaquando do pedido do
licenciamen
nto, sem
m prejuízo
o de, em
e
alternativa,, poder op
ptar pela realização da
inspeção do equipaamento pela entidaade
competente, visando a emissão do certificaado
de inspeção
o.
2.O teermo de responsab
bilidade deeve
atestar a conformidaade dos equipament
e
tos,
bem como a sua correeta instalaçãão e colocaçção
em funcion
namento dee acordo co
om as norm
mas
técnicas
t
e de segurrança apliccáveis, e ser
n termos previstos no
n anexo 1. do
elaborado nos
Decreto‐Lei 268/2009 de 29 de se
etembro.
Artigo
o 365.º
Liicença de fu
uncionamen
nto
1.A liceença de fun
ncionamento do recinto
oé
emitida pelo Presiden
nte da Camara Municipal
da Amadorra, no prazzo de cinco
o dias apóss a
entrega, pelo requerrente, do certificado
c
de
inspeção atualizado,, ou do termo de
responsabilidade, ou ainda do certificado
c
de
inspeção
emitido
na
seq
quencia
do
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procedimen
p
nto previsto
o nos term
mos do artiggo
a
anterior.
2. A licença de
d
funcio
onamento é
p
parcialment
te deferida quando o relatório de
d
in
nspeção atteste apenas a confo
ormidade de
d
a
alguns
dos equipamen
ntos, só pod
dendo entrrar
e
em
funciionamento
os
equipamentos
c
considerado
os conformees.
3.A liceença de fu
uncionamen
nto é válid
da
p
pelo
períod
do requerid
do para a duração do
d
e
evento
e só pode ser objeto
o
de reenovação por
u
uma
vez e pelo mesmo
o período.
Artigo 366.º
Visto
orias
1. As visstorias referidas no arttigo 363º, n.º
n
2 do presen
nte Código, são efetuaadas por um
ma
c
comissão
co
omposta peelo Delegad
do Municip
pal
d Inspeção
da
o Geral das Atividades
A
C
Culturais,
por
u
um
repressentante dos
d
Serviçços Técnicos
M
Municipais,
Engenheiiro Civil ou Técnico
A
Adjunto
d
de
Constrrução Civil, e peelo
C
Comandante
e dos Bom
mbeiros Vo
oluntários da
d
A
Amadora,
o quem ele desiggnar para o
ou
s
substituir,
e ainda peelo médico
o veterinárrio
m
municipal
sempre quee estejam em
e causa os
recintos preevistos nas alíneas a) e b) do n.ºº 1
d artigo 343º do presente Código ou
do
o
q
quaisquer
o
outros
que envolvam
e
a circulação
oe
u
utilização
d animaiss, a qual elaborará o
de
respetivo auto, não constituindo
c
o a falta de
d
c
comparência
a de qualq
quer destess elemento
os,
p si só, fu
por
undamento para a não
o emissão da
d
c
competente
e licença dee recinto, sendo
s
que, a
remuneraçãão individuaal de cada membro qu
ue
c
compõe
a referida com
missão é a constante da
d
T
Tabela
de Tarifas, devendo estas
e
sereem
liiquidadas pelo
p
requeerente no momento
m
d
da
e
entrega
da licença.
2. À visstoria a qu
ue se referre o número
a
anterior
aplicam‐se, com as necessárias

adaptaçõess, as regraas previstass nos artiggos
343º e 353ºº do presen
nte Código.
Artigo
o 367.º
Norm
mas técnicaas e de segu
urança
As reggras relativaas ao cumprimento das
d
normas téccnicas e dee segurançaa a que esttão
sujeitos os
o
equipaamentos previstos
p
no
presente capítulo, beem como os
o pedidos de
inspeção, emissão
e
de certificados de inspeçção
e intervençção de entiidades acre
editadas serrão
reguladas pelo
p dispostto nos artigos 7º a 11º do
Decreto‐Lei 268/2009 de 29 de se
etembro.
Capíttulo VI
Licen
nça de recin
ntos improvisados
Artigo
o 368.º
Do p
pedido
1. O pedido dee licenciam
mento paraa a
aprovação da insstalação de recintos
improvisados é feito através da apresentaçção
de requeriimento dirigido ao presidente
p
da
Câmara Mu
unicipal da Amadora, devidamen
nte
instruído nos
n termoss definidos no presen
nte
Título.
T
2. O pedido é liminarmente rejeitaado
o estiver accompanhad
do de todos os
quando não
elementos instrutórrios cuja junção é
obrigatória nos termoss do presen
nte Título.
3. O requerimeento só se consideera
devidamente instruído
o para os effeitos do n.º 1
se for
acompanh
hado dos seguintes
documento
os:
a) Nom
me e ressidência ou
o sede do
promotor do
d evento de diversão;
b) Tipo
o de evento
o;
c) Perríodo de fu
uncionamen
nto e duraçção
do
o evento;
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d) Locaal, área, carracterísticass do recinto
oa
in
nstalar, lotação admissível,
a
zona de
d
s
segurança,
instalaçõess sanitárias,, planta co
om
d
disposição
dos equipamentos e demaais
a
atividades;
no de evacuação em situações de
d
e) Plan
e
emergência;
;
f) O requerimentto a que se refere o
n
número
antterior é insttruído com fotocópia de
d
a
apólice
do seguro
s
de responsabilidade civil e
d acidentess pessoais.
de
4.Realizzando‐se o evento em
m terreno do
d
d
domínio
prrivado, o requerimen
nto é aind
da
tado com
c
complemen
m declaraçãão de nãão
o
oposição
á sua utilização para instalação do
d
recinto, por parte do reespetivo pro
oprietário.
Artigo 369.º
Aprovvação
1. Efetu
uado o paggamento daa taxa devid
da
p
para
o perríodo de duração
d
do evento, a
e
entidade
licenciadora analisa
a
o peedido e a su
ua
c
conformidad
de com as disposiçõ
ões legais e
regulamentaares em viggor, nomeaadamente no
n
q respeita a condiçõ
que
ões higiénico‐sanitáriaas,
c
comunicand
do ao prom
motor, no prrazo de cinco
d
dias:
d
a) O despacho de aprrovação de
in
nstalação;
b) O despacho
d
de indefeerimento do
d
p
pedido,
o qual conteem a identtificação das
d
desconform
idades do pedido
o com as
d
disposições
legais
ou
reggulamentarres
a
aplicáveis
e não cumpridas.
2.O deespacho de aprovaçção constittui
liicença de fu
uncionamen
nto.
3.Sempre que a entidade licenciado
ora
c
considere
neecessária a realização da vistoria,, a
m
mesma
consta do despacho de aprovação
a
d
da
in
nstalação.

4.Semp
pre que exxistam equiipamentos de
diversão a instalar
i
em recintos im
mprovisadoss, a
entidade liicenciadoraa pode, em
m substituiçção
de vistoria, solicitar a entrega do respetivo
certificado ou termo d
de responsabilidade, nos
n
termos
t
preevistos no aartigo 368ºº do presen
nte
Código.
5.A liccença de ffuncioname
ento é válida
pelo período requeriido para a duração do
evento e só
ó pode ser objeto de renovação
r
p
por
uma vez e pelo
p mesmo
o período.
Artigo
o 370.º
Visttorias
A composição da comissão que realizaa a
vistoria
v
preevista o n.º 3 do artigo
o anterior é a
definida peelo artigo 36
66º do pressente Código
oe
fica
f
sujeita, no tocante aos pro
ocedimentoss a
efetuar, ás regras estaabelecidas naquele
n
artigo
e nos artigo
os 343º e 35
53º do pressente Código
o.
Artigo
o 371.º
Norm
mas técnicaas e de segu
urança
As reggras relativaas ao cumprimento das
d
normas téccnicas e dee segurançaa a que esttão
no
sujeitos os
o
equipaamentos previstos
p
presente capítulo, beem como os
o pedidos de
e
de certificados de inspeçção
inspeção, emissão
e intervençção de entiidades acre
editadas serrão
reguladas pelo
p dispostto nos artigos 7º a 11º do
Decreto‐Lei 268/2009 de 29 de se
etembro.
Capíttulo VII
Afixação e comun
nicação de licenças
l
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Artigo 372.º
Afixação
o das licenças de utilizaação para
recintos de espetáculos e de divvertimentoss
púb
blicos
1.Os alvvarás de liccença de uttilização paara
recintos destinados
d
a esp
petáculos e
d
divertimento
os públicoss previstos no presen
nte
C
Código,
incluindo as liccenças paraa recintos de
d
d
diversão,
bem com
mo as licenças
l
d
de
funcionamento para recintos itinerante e
im
mprovisado
os, e resp
petivos cerrtificados de
d
in
nspeção ou
u termos de
d responsabilidade, se
a
aplicável
à situação, deverão
d
serr afixados no
n
recinto, em local bem
m visível do
o exterior, de
d
m
molde
a qu
ue as entidaades fiscalizadoras e os
s
seus
utentees possam constatar
c
que o local se
e
encontra
d
devidament
te licenciaado para a
a
atividade
ou
u espetáculo
o que ali iráá decorrer.
2. Sem prejuízo do
d disposto
o no número
a
anterior,
só ficam disp
pensados do
o pagamento
d taxas deevidas pelas licenças solicitadas,
das
s
os
in
nteressadoss/promotorres do espeetáculo/adm
mi‐
n
nistradores
de equipam
mentos quee apresenteem
p
por
escrito
o, até 48 horas anttes da daata
a
agendada
para o evento, desistência do
d
p
pedido
anteeriormente formulado, o que, a nãão
a
acontecer,
importará o pagamento de todas as
taxas devidaas à Câmaraa pelo licen
nciamento do
d
e
espetáculo/
recinto,
indepen
ndentemen
nte
d
daquele
se ter
t realizado
o ou não.
Artigo 373.º
Mera com
municação prévia
p
de espetáculos
Os espeetáculos dee natureza artística co
om
c
caráter
peermanente ou ocassional estãão
s
sujeitos
à ap
presentação
o da mera comunicaçãão
p
prévia
do promotor dos mesm
mos junto do
d
I..G.A.C., sen
ndo que até serem con
ncretizados os
n
novos
proceedimentos inerentes a esta figu
ura
m
mantêm‐se
em vigo
or os prrocedimentos

aplicáveis à emissão da licença de
representaçção, acomp
panhada dos elementos
obrigatórios definidos na lei aplicável.
Artigo
o 374.º
Regime aplicável
Aos espetáculos d
de naturezaa artística e no
tocante
t
às afixações o
obrigatóriass referentes a
estes, publicidade, ven
nda de bilhetes, reservvas
de lugares,, acesso ao
os espetácu
ulos, e regras
sobre comportamento
o dos espe
ectadores são
s
a disposiçõ
ões constantes no regime
aplicáveis as
jurídico
j
dos recintos fixos de esspetáculos de
natureza arrtística.
Artigo
o 375.º
Reepresentaçãão do promo
otor
O prom
motor do eespetáculo deve fazerr‐se
representar durante to
odas as sesssões a realizar
de modo a garantiir o cump
primento das
d
nte Código ou
disposiçõess constantes do presen
a receber qualquer
q
aviiso ou notifficação.
Artigo
o 376.º
Força policial
g
da manutençção da ordeem
Para garantia
pública o promotor do
o espetáculo
o, sempre que
q
o entendaa necessárrio, deve requisitar a
presença dee uma forçaa policial.
TITULO XII
Dos perío
odos de abeertura e funcionamento
o
dos estabelecimento
os de venda ao público e
de prestaçãão de serviçços
CAPÍTTULO I
Disposições Comuns
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Artigo 377.º
Âmbito dee aplicação
O presente Titulo
o regula a fixação dos
p
períodos
d
de
abertura, funcio
onamento e
e
encerramen
nto dos estaabelecimentos de vend
da
a público e de prestaçção de serviços.
ao
Artigo 378.º
Regim
me Geral de Funcionam
mento
Os estaabelecimenttos abrangidos por esste
T
Titulo
podem estar abertos e fun
ncionar todos
o dias da semana, enttre as 6 h e as 24 horaas,
os
s
sem
prejuíízo de poderem encerrar
e
por
p
períodos
a fixar.
CAPÍTULO II
Do Funcio
onamento
Artigo 379.º
C
Classificaçã
o dos estab
belecimento
os comerciaais
Para effeitos de fixação dos horários de
d
funcionamento específicos, os
o
estabelle‐
c
cimentos
claassificam‐see nos seguin
ntes gruposs:
1. Estab
belecimento
os do 1.º Grrupo:
a) Cen
ntros comeerciais, sup
permercado
os,
m
minimercad
os,
m
mercearias,
talho
os,
c
charcutarias
s, peixarias, frutariaas e outros
e
estabelecim
mentos de comércio de produtos
;
a
alimentares
b) Drogarias e perffumarias;
c) Lojjas de vestuário, sapatariaas,
m
marroquina
ria, retrosarias;
d) Ourivesarias, relojoarias, estabelle‐
c
cimentos
dee compra de
d ouro, prrata e joias e
b
bazares;
e) Lavan
ndarias e tin
nturarias;
f) Barb
bearias, cab
beleireiros, esteticistaas,
in
nstitutos dee beleza, pieercings e tatuagens;
g) Ginássios, academ
mias e healtth‐clubs;

h) Estabelecim
E
entos de
e mediaçção
imobiliária;
i) Estab
belecimento
os de vend
da de material
de inform
mática, m
musical, fo
otográfico e
cinematogrráfico;
j) Clubees de vídeo e sex‐shops;
k) Oficinas de reparação de calçad
do,
eletrodom
móveis,
mésticos,
veículos
e
recauchutagem de pneeus;
l) Antiq
quários;
m) Estaabelecimentos de vend
da de material
ótico e oftáálmico;
n) Esstabelecimeentos de venda de
materiais de
d construçção, estabellecimentos de
mobiliário, decoração e utilidadess;
o) Exxposição e venda de veícu
ulos
automóveiss e respetivos acessórios;
p)
P
Papelarias,
livrariass,
floristtas,
estabelecim
mentos de venda de
e artesanaato,
artigos de interesse tu
urístico, jorn
nais, revistaas e
outros;
q) Esttabelecimen
ntos de comércio de
animais e ou alimeentos e produtos paara
animais;
r) Galerias de artee e exposiçõ
ões;
s) Agências de viagens e ou
o aluguer de
automóveiss;
t) Paraafarmácias;
u) Ou
utros estab
belecimentos afins ou
equiparáveeis aos referidos nas alíneeas
anteriores.
2. Estabelecimenttos do 2.º Grupo:
a) Caféés, pastelarias, casas de
e chá;
b) Padarias e estabelecimen
ntos de ven
nda
de pão;
c) Resstaurantes e estabele
ecimentos de
confeção de alimentoss e venda paara o exterior;
d) Snack bares, sself‐services, cervejariias,
marisqueiraas, pizzariass, gelatariass;
e) Barees e pubs co
om música ambiente;
a
f) Lojass de conven
niência;
g) Cibeer‐cafés e Laan‐Houses;
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h) Crreches, jardins de infância,
e
estabelecim
mentos de en
nsino e salaas de estudo
o;
i) Cinemas, teatrros e outrras casas de
d
e
espetáculos
;
j) Outros estabelecimento
os afins ou
o
e
equiparávei
s aos referidos nas alíneas
a
anteriores.
3. Estab
belecimento
os do 3.º Grrupo:
a) Cabarets e clubees noturnoss;
b) Baress e pubs com
m música ao vivo;
c) Boîtes e dancinggs;
d) Disco
otecas;
e) Casass de fados;
f) Salas de jogos;
g) Outtros estab
belecimento
os afins ou
o
e
equiparávei
s aos referidos nas alíneas
a
anteriores.
4. Estab
belecimento
os do 4.º Grrupo:
a) Farmácias;
b) Postos de Abasstecimento de combu
us‐
tível e estações de servviço;
c) Estab
belecimento
os de hospeedagem;
d) Os estabeleccimentos hoteleiros
h
e
c
complemen
tares de alo
ojamento tu
urístico;
e) Parqu
ues de campismo;
f) Parqu
ues de estaccionamento
o;
g) Ho
ospitais, centros
c
m
médicos,
d
de
e
enfermagem
m e clínicos,, com intern
namento;
h) Hosp
pitais e clíínicas veterinárias co
om
in
nternamentto;
i) Lares de idosos;
j) Agênccias Funerárrias;
k)Estabeelecimentos comerciais situados
e
em
estaçõ
ões e terrminais ro
odoviários e
ferroviários;;
l) Outros estabelecimento
os afins ou
o
e
equiparávei
s aos referidos nas alíneas
a
anteriores.

Artigo
o 380.º
Regime esp
pecial de ho
orários de fu
uncionamen
nto
1. Os estabelecim
mentos perrtencentes ao
1.º Grupo podem esstar aberto
os no regime
f
ento referid
do no artigo
geral de funcioname
378º do presente
p
Có
ódigo, todo
os os dias da
semana.
2. Os estabeleciimentos do 2.º Gru
upo
podem funcionar entrre as 6 horaas e as 2 horas
de todos oss dias da seemana, com
m exceção dos
d
localizados em edifício
os de habitaação, os qu
uais
ficam
f
sujeitos ao horáário estabe
elecido paraa o
regime geraal.
3. Os estabelecim
e
entos do 3.º Grupo, co
om
exceção daas salas de jogos, pod
dem funcion
nar
entre as 6 horas
h
e as 4 horas, tod
dos os dias da
semana, a não seer que se
e encontreem
localizados em edifício
os de habittação, fican
ndo
nesta situaçção sujeitoss ao horário
o estabelecido
para o regim
me geral.
4. Os estabelecim
mentos perrtencentes ao
4.º Grupo podem
p
funccionar entre
e as 0 horas e
as 24 horass de todos o
os dias da se
emana.
5. Qualquer estab
belecimento
o pode ado
otar
horário dee funcionaamento diferente
d
d
dos
referidos
neste
artigo,
desde
q
que
compreend
didos entree os limite
es mínimoss e
máximos prrevistos.
6. Os estabelecim
e
mentos de salas
s
de joggos
previstos na
n alínea f) do n.º 3 do artigo
anterior e as máquinaas e ou secções de joggos
existentes no interior de estabellecimentos de
qualquer raamo de atividade têm
m um horáário
máximo dee funcionam
mento das 9 horas às 23
horas de to
odos os diass da semanaa.
7. As exceções
e
prrevistas noss nºs 2 e 3 do
presente arrtigo, só são
o aplicáveis à abertura de
se
estabelecim
mentos
ccomerciais
que
encontram inseridos n
naqueles grrupos, quan
ndo
aquela ven
nha ocorreer em dataa posteriorr à
entrada em
m vigor do presente Código,
C
sen
ndo
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que, relativvamente ao
q
os estabeleecimentos já
a
abertos
esta exceção só se aplicará quand
do
h
houver
mud
dança de tiitularidade subjetiva do
d
e
explorador
do estabelecimento
o e existaam
q
queixas
fun
ndamentadaas junto da
d PSP e do
d
M
Município
d Amadoraa relativam
da
mente àquele,
s
sem
prejuízzo dos messmos poderrem vir a ser
s
o
objeto
de reestrição do
o horário no
os termos do
d
a
artigo
385º do presentee Código.
8. As esplanadas e outros equipamentos
a
acessórios
ao funcion
namento dos
d
diversos
tipos de esttabelecimen
ntos indicad
dos no artiggo
3
379º
do presente Cód
digo e que careçam de
d
liicenciamento municip
pal ou se achem sujeito
a
ao
regimee do Liceenciamento
o Zero por
o
ocupação
d domínio
do
o público, têm o seeu
h
horário
limiitado das 8 horas às 23 horas de
d
todos os diias da sem
mana, excetto às sextaas‐
feiras, sábaados, véspeeras de ferriados e nos
m
meses
de junho a seetembro, in
nclusive, cu
ujo
funcionamento pode ser alargad
do até às 24
2
h
horas.
M
d Amadoraa pode fixxar
da
9. O Município
h
horários
específicos de
d funcionaamento paara
e
estabelecim
mentos comerciais ou de prestaçãão
d serviços localizados em determ
de
minadas áreas
g
geográficas
pio, tendo em conta as
do municíp
c
caraterística
as das ediificações existentes
e
n
na
z
zona,
a den
nsidade pop
pulacional e a natureza
d estabelecimentos implantado
dos
os naquela, e
a
ainda
desdee que fiquem
m asseguraados o direito
a descansso, sossego
ao
o e tranquilidade dos
residentes na área e garantir a ordem e
s
segurança
p
públicas.
Artigo 381.º
Horárioss de funcion
namento daas grandes
superfíciess comerciaiss
Os horáários de funcionamento a praticcar
pelos centro
p
os comerciiais e supeermercados,, ,
p
podem
deco
orrer entre as 6 horas e as 24 horras

de todos oss dias do an
no, à exceçãão dos dias de
encerramen
nto obrigató
ório:
a) 01 de janeiro;
b) 24 de
d dezembrro (com enccerramento
o às
19 horas);
o;
c) 25 de dezembro
d) 31 de
d dezembrro (com enccerramento
o às
21 horas).
Artigo
o 382.º
Merrcados sob ggestão mun
nicipal
n
Os esstabelecimeentos locaalizados nos
Mercados sob geestão municipal co
om
comunicaçãão para o exxterior podem optar pelo
período de funcionam
mento do mercado
m
ou do
grupo de attividade a q
que pertencem.
Artigo
o 383.º
Horário dee funcionam
mento em diias e épocass
festtivas
mentos loccalizados em
e
1.Os estabelecim
lugares on
nde se reaalizam arraais ou festas
populares podem
p
estaar abertos todos
t
os diias,
independen
ntemente d
das regras fixadas neste
Titulo,
T
dessde que p
previamente
e autorizad
dos
pelo Presidente da Câmara Municipal da
Amadora.
A
2.De iggual modo, nos períodos festivos do
Natal (con
nsiderado eentre dia 15 e 30 de
dezembro),, Ano Novo
o (consideraado entre dia
31 de dezembro e 07 de janeiro), Carnaval (de
(
sexta‐feira a terça‐feira), Páscoa (de quin
nta‐
feira
f
a dom
mingo), Festtas Populare
es e Festas da
Cidade, po
odem ser estabeleciidos horárrios
especiais de
d aberturra e encerrramento dos
d
estabelecim
mentos por despacho do Presiden
nte
da Câmara Municipal da Amado
ora específfico
global para o efeito.
3.A nãão prolacção do despacho referido
no número
o anterior não impede que em
e
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cconcreto
o
exp
plorador
de
cad
da
e
estabelecim
mento
po
ossa
soliicitar
esssa
a
autorização
mediante requerimeento, devid
da‐
m
mente
fund
damentado por razõees de ordeem
turística, culltural ou fesstiva e apreesentado co
om
a antecedên
ncia mínimaa de 15 dias úteis.

dos residen
ntes em paarticular e da populaçção
em geral à tranquilidad
t
de, repouso
o e segurança.

CAPÍTU
ULO III
Procedimen
P
ntos específficos de alarrgamento ou
o
restrição
o de período
os de funcio
onamento

1. O Município da Amadora pode
p
restrin
ngir
os limites fixados no artigo 380º
3
por sua
s
iniciativa ou
o pelo eexercício do direito de
petição doss administraados, desde
e que estejam
comprovad
damente eem causa razões de
segurança ou de pro
oteção da qualidade de
vida
v dos cid
dadãos.
2. No caso
c
referid
do no núme
ero anteriorr, o
Município da
d Amadoraa deve ter em conta, em
e
termos
t
de proporcion
nalidade com os motivvos
determinan
ntes da resttrição, querr os interessses
dos consumidores, q
quer os in
nteresses das
d
atividades económicas
e
s envolvidass.

Artigo 384.º
R
Regime
exceecional de alargamento
o do período
o
de funcionamento
O Muniicípio da Am
madora pod
de alargar os
to
liimites fixad
dos no artiggo 380º, a requerimen
r
d interessaado e devid
do
damente fundamentad
do,
d
desde
que se observeem cumulattivamente os
s
seguintes
reequisitos:
a) Considerar‐se tal medid
da justificad
da
face aos inteeresses doss consumidores, nomeea‐
d
damente
quando a mesma
m
ven
nha a suprir
c
carências
no abastecimento de bens ou de
d
p
prestação
de serviço
os, contrib
buir para a
a
animação
e revitalizaçãão do espaçço urbano ou
o
c
contrariar
teendências de
d desertificcação da áreea
e questão;
em
e
b) Situaarem‐se oss estabeleccimentos em
z
zonas
da cidade on
nde os in
nteresses de
d
d
determinada
as atividaades proffissionais o
ju
ustifiquem, designadamente zonas com forrte
a
atração
turística ou zon
nas de espeetáculos e/o
ou
a
animação
cu
ultural;
c) Sejaam respeittadas as caraterísticcas
s
sociocultura
ais e amb
bientais daa zona e a
d
densidade
d populaçãão residentee, bem com
da
mo
a carateríísticas estrruturais dos edifício
as
os,
c
condições
de circulação
o e estacion
namento;
d) Sejaam rigorosaamente respeitados os
n
níveis
de ru
uído imposstos pela leegislação em
e
v
vigor,
tendo
o em vista a salvaguarda do direito

Artigo
o 385.º
Regime exccecional de restrição do
o período de
d
namento
funcion

Artigo
o 386.º
Audição de entidadess
1.O alargamento
o ou a restrição
r
d
dos
períodos de abertura e fu
uncionamen
nto
n
artigoss anteriore
es, envolvee a
referidos nos
audição das entidadess, a seguir discriminad
d
das,
que se deevem pronunciar no prazo de 20
(vinte) dias úteis:
a) A P.SS.P. da áreaa onde o esttabelecimen
nto
se situe, so
obre questõ
ões relativass à seguran
nça,
tranquilidad
t
de e ordem
m pública;
b) As associaçõees de consu
umidores que
q
representem todos oss consumido
ores em geral,
nos termoss da Lei n.º 2
24/96, de 31 de julho;
c) A Ju
unta de Freeguesia da área ondee o
estabelecim
mento se sittua e tamb
bém nos cassos
em que o estabelecimento se situe em rua
r
fronteira
f
c
com
outra freguesia, a Junta de
Freguesia que
q em terrmos territo
oriais lhe seja
adjacente;
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d) Ass associaações sin
ndicais qu
ue
representem
m os intereesses sócio‐profissionaais
d
dos
trabalh
hadores do
o estabelecimento em
e
c
causa;
e) As associações patronais do
d setor qu
ue
representam
m os interessses da pesssoa, singullar
o coletiva, titular da empresa
ou
e
req
querente.
f) Em casos
c
devid
damente ju
ustificados, a
a
administraçã
ão
do
condom
mínio,
o
ou
p
proprietário
os, dos imó
óveis em qu
ue se situa o
e
estabelecim
mento e em
m casos exxcecionais, as
a
administraçõ
ões de co
ondomínio dos imóveeis
c
circunvizinh
os.
2.A ausêência de prronúncia no
o prazo fixad
do
p
para
o efeito
o vale como
o resposta favorável.
f
3.Os paareceres a emitir peelas referidas
e
entidades
nãão têm carááter vinculativo.
4.Haven
ndo urgên
ncia na decisão de
d
restrição do período de funcio
onamento, a
C
Câmara
Municipal da Amadora
A
po
ode dispenssar
a observânccia dos proccedimentoss previstos no
n
n 1.
n.º
Artigo 387.º
Audiência doss Interessad
dos
os
pareeceres
das
1.Receccionados
referidas no artigo anterior, o
e
entidades
M
Município
da Amadora notifica os interessados
p
para,
no prazo dee 10 diass úteis, se
p
pronunciare
em por esccrito, sobree o processo
a
administrati
ivo.
2.Excecionalmentee e, com fundamento
e situaçõees, devidam
em
mente comprovadas, de
d
g
grave
pertu
urbação dos direitos ao
a descansso,
s
sossego
e tranquilidade doss munícipes
residentes na áreea circunvizinha do
d
e
estabelecim
mento, a deecisão de restrição do
d
p
período
de abertura e funcionam
mento, pod
de
fazer‐se co
om dispen
nsa da au
udiência dos
in
nteressadoss, nos term
mos da alíneea a) do n.ºº 1

do artigo 103.º
1
do C
Código do Procedimen
nto
Administrat
A
tivo.
CAPÍTTULO IV
Horário de fu
uncionamen
nto
Artigo
o 388.º
Mapa dee Horário
1.Os esstabelecimeentos referidos no artigo
379º têm de possuir o mapa de
d horário de
funcioname
f
ento, o qu
ual deve ser objeto de
comunicaçãão préviaa no «Balcão do
Empreendeedor», nos ttermos do artigo
a
4.º‐A do
Decreto‐Lei n.º 48/96, de 15 de maio.
m
2.O maapa de horário, deve
e encontrarr‐se
devidamente afixado em local bem
b
visível do
exterior do estabelecim
mento.
3.Os
estabelecimentos
só
podeem
funcionar
f
d
dentro
dos p
períodos de
eterminado
os e
constantes do mapa de horário
o comunicaado
previamentte ao Municcípio da Am
madora,
4.Os estabelecim
e
entos não podem esstar
encerradoss ao públicco dentro dos referid
dos
períodos.
5.Ficam
m excecionaadas do disp
posto na parte
final
f
no número anterrior, as situaações em que
q
o estabeleccimento se encontra encerrado
e
p
por
períodos temporalm
mente lim
mitados, em
e
ma causa perfeitamen
p
nte
consequênccia de um
justificada
j
o quando tal se devaa a motivos de
ou
força
f
maiorr.
6.A co
omunicação
o prévia no
n Balcão do
Empreendeedor, por p
parte do interessado, de
um horário
o de funcio
onamento que não teem
aplicação ao
a tipo de estabelecim
mento paraa o
qual se pretende o rreferido ho
orário, impllica
que o mesm
mo não sejaa considerad
do válido pelo
Município da Amado
ora e acaarreta que o
estabelecim
mento seja considerad
do como não
n
possuindo horário, ficando esta
e
situaçção
equiparadaa para todos os efeitoss legais à faalta
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da mera co
d
omunicação
o prévia do
o horário de
d
funcionamento, no Balccão do Emp
preendedor.
7. O Município da Amad
dora fornece
g
gratuitamen
nte um mod
delo do maapa horário
oa
a
afixar.
Artigo 389.º
Permanênccia no interior do estab
belecimento
o
1.É pro
oibida a peermanênciaa de clienttes
e
e/ou
pesso
oas estran
nhas, no interior do
d
e
estabelecim
mento, com exclusão dos propriettá‐
rios/exploraadores/emp
pregados e forneced
do‐
res, fora do horário dee funcionam
mento e após
o encerrameento do esttabelecimen
nto, ficando
oa
c
cargo
dos comerciantes, a adeequação das
m
medidas
necessárias, com
c
vista a assegurarr o
e
encerramen
nto do estabelecimentto no horárrio
a
atribuído.
2.Independentemeente do previsto no
n
n
número
anterior, é perrmitida a ab
bertura anttes
d horário normal de
do
d funcion
namento por
p
período
nun
nca superior a quinze minutos paara
compro
fins
exclu
usivos
e
ovados
d
de
a
abastecimen
nto e limpeza do estab
belecimento
o.
3.Sempre que occorra o inccumprimento
d
dos
condiciionalismos e requisittos impostos
n
neste
artiggo, consideera‐se parra todos os
e
efeitos
quee o estabeelecimento se enconttra
illegalmente em funcion
namento.
TITULLO XIII
D transporrte em táxiss
Do
CAPÍTTULO I
Disposiçõ
ões gerais

veículos
v
liggeiros de passageiro
os, tal com
mo
definido naa legislação sobre a matéria.
Artigo
o 391.º
Defin
nições
Para effeito do preesente Titu
ulo, consideera‐
se:
a)
Táxi: o vveículo auto
omóvel ligeeiro
de passageeiros afeto ao transp
porte público,
equipado com
c
aparelh
ho de medição de tem
mpo
e distânciaa (taxímetro) e com
m dispositivvos
próprios, titular de licença emitida pelo
Município da
d Amadoraa;
b)
Transportte em Táxi: o transpo
orte
efetuado por meio de veiculo a que
q se refere a
alínea anterior, ao servviço de uma só entidade,
segundo itiinerário da sua escolh
ha e median
nte
retribuição;
c)
Transporttadora em Táxi: a
empresa haabilitada com alvará paara o exercíício
da atividade de transp
porte em táxxi.
CAPÍTTULO II
Acesso à atividade
Artigo
o 392.º
Liccenciamentto da atividaade
Sem prejuízo
p
dos númeross seguintes,, a
atividade de
d transporrte em táxi só pode ser
exercida pelas
p
entiidades para o efeeito
licenciadas pelo organ
nismo com competên
ncia
para o efeitto.
CAPÍTTULO III
Acessso e organizzação do me
ercado

Artigo 390.º
Âmbito dee aplicação

Seccção I
Liicenciamento de veículos

O preseente Titulo
o regula o exercício da
d
a
atividade
dee transportee público de aluguer em
e
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Artigo 393.º
Veículos

respetivo prazo,
p
a identificação das
d partes e o
preço acord
dado.

1.
No transp
porte em tááxi só podeem
s utilizado
ser
os veículos automóveis ligeiros de
d
p
passageiros
de matrícula nacional,, com lotaçãão
n superio
não
or a nove lugares, inccluindo o do
d
c
condutor,
eq
quipados co
om taxímetro.
2.
As normass de identificação, o tip
po
d veículo e outras caracteríssticas a qu
de
ue
d
devem
obed
decer os táxxis, são as estabelecid
e
as
n legislação
na
o específicaa em vigor.

Artigo
o 396.º
Lo
ocais de esttacionamen
nto

Artigo 394.º
Licenciamento
o dos veícullos
1.
Os veículo
os afetos ao
a transporrte
e táxi estãão sujeitos a uma liceença a emitir
em
p Município da Amaadora.
pelo
2.
A licença emitida peelo Municíp
pio
d Amadoraa é comuniccada pelo in
da
nteressado ao
a
o
organismo
e
emitente
do
o alvará, paara efeitos de
d
a
averbament
to neste.
A licença do táxi e o alvará ou
3.
ua
s
sua
própria cópia cerrtificada deevem estar a
b
bordo
do veeículo.
SECÇÃO II
Artigo 395.º
Tipos dee serviço
Os servviços de transporte em táxi sãão
p
prestados
em função da
d distânciaa percorridaa e
d tempos de espera, ou:
dos
a)
À hora, em
m função da duração do
d
s
serviço;
b)
A percurso
o, em funçãão dos preços
e
estabelecido
os para deteerminados itinerários;
c)
A contrato
o, em funçãão de acord
do
reduzido a escrito po
or prazo nãão inferior a
trinta dias, onde consttem obrigattoriamente o

1.
Na área do Município
M
da
Amadora,
A
o regime dee estacionam
mento é fixo
o.
2.
Compete à Câmara Municipal da
Amadora,
A
fixar dentrro da área para que os
contingentees são fixaados, os lo
ocais onde os
veículos
v
po
odem estacionar.
3.
or ocasião de
Excecionaalmente, po
eventos que
q
determinem um
m acréscim
mo
excecional de procuraa, a Câmaraa Municipal da
Amadora
A
p
pode
criar lo
ocais de estacionamen
nto
temporário
t
o dos táxis,, em local diferente do
fixado
f
e definir as condiçõess em que o
estacionam
mento é auto
orizado nesstes locais.
4.
Os
loccais
destinados
ao
estacionam
mento de táxis são devidamen
nte
assinaladoss através daa sinalizaçãão prevista no
Código da Estrada.
E
Artigo
o 397.º
Alteração transitória de estacion
namento fixxo
Nos dias de feiras e mercad
dos, Festas da
Cidade ou quaisquer eventos cu
ulturais ou de
blicitados pela
outra naturreza devidaamente pub
Câmara Mu
unicipal da Amadora, ficam, tod
dos
os táxis liccenciados p
para prestaar serviço na
área do Mu
unicípio da Amadora, autorizados a
praticar o regime
r
de estacionam
mento fixo nos
n
locais a in
ndicar pelaa Câmara Municipal da
Amadora,
A
d
devidament
te sinalizado
os.
Artigo
o 398.º
F
Fixação
de ccontingente
es
1.
O númerro de táxis em atividaade
no Municíp
pio da Amaadora é estabelecido por
p
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ccontingentees fixados peela Câmara Municipal da
d
A
Amadora
e que abranggem todas as freguesias
d Município da Amado
do
ora.
2.
A fixação do continggente é feiita
c
com
uma periodicidade de dois anos e é
s
sempre
preecedida da audição das entidades
representativas do seto
or.
3.
Na fixação do conttingente, sãão
tomadas em
m consideraação designadamente as
n
necessidade
es globais de transportte em táxi na
n
á
área
municipal.
Artigo 399.º
Táxis para pessoas com mobilidade reduzidaa
1.
O Municíp
pio da Amaadora atrib
bui
liicenças de táxis para o transportte de pesso
oas
c
com
mob
bilidade reeduzida, desde qu
ue
d
devidament
te adaptados, de aco
ordo com as
regras definidas pela leegislação ap
plicável.
2.
As licençaas a que se refere o
n
número
anterior são attribuídas peelo Municíp
pio
d Amadoraa fora do co
da
ontingente sempre
s
quee a
n
necessidade
e deste tipo
o de veículo
os não posssa
s
ser
assegurada pela adaptação
o dos táxxis
e
existentes
no Município
o da Amado
ora.
A atribuiçção de licen
nças de táxxis
3.
p
para
transp
porte de peessoas com
m mobilidad
de
reduzida fo
ora do contingente é feita por
c
concurso,
mos estabelecidos no
n
nos term
p
presente
Títtulo.
O Municíípio da Am
4.
madora pod
de
a
autorizar
a substituiçção das licenças prré‐
e
existentes
por licençaas para trransporte de
d
p
pessoas
com
m mobilidad
de reduzidaa, mediantee a
a
adaptação
d veículo.
do
5.
A possibiilidade de substituiçãão
p
prevista
no número an
nterior é an
nunciada por
e
edital
afixad
do nos locaiis de estilo e por aviso
oa
p
publicar
no
o Boletim Municipal, no sítio do
d
M
Município
da Amado
ora e em
m jornal de
d
c
circulação
lo
ocal.

CAPÍTTULO IV
Atribuição
o de licençass
Artigo
o 400.º
Atribuição de Licenças
1.
A atribuiição de licenças paraa o
transporte
t
em táxi é feeita por con
ncurso público
a organizar nos termoss da legislaçção em vigo
or.
2.
Competee à Câmara Municipal da
Amadora
A
abrir o concurso públicco e aprovar o
seu program
ma.
3.
Aos proccedimentos do concurso
para atrib
buição dass licenças é aplicávvel,
subsidiariam
mente,
ccom
as
necessárrias
adaptaçõess, o Código d
dos Contrattos Públicoss.
Artigo
o 401.º
Abertura d
de concurso
o
1.
O concurrso público é aberto paara
a área do Município da Amado
ora, tendo em
e
vista
v
a atrib
buição da to
otalidade das licenças do
respetivo contingente
c
e, ou de apenas parte
delas, confforme as exigências do mercaado
local de transportes.
nto
2.
Quando se verifique o aumen
do continggente ou a libertação de alguma
licença, pode ser aberto co
oncurso paara
d licençass correspondentes.
atribuição das
Artigo
o 402.º
Publicação do concursso
1.
O concurrso público é publicitaado
no Diário da Repú
ública, num
m jornal de
circulação local ou regional, por edital a
publicar no
o sítio do M
Município da
d Amadoraa e
no Boletim
m Municipal e a afixar nos locais de
estilo.
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2.
A abertu
ura do concurso é
também
comunicad
da
às
organizações
s
socioprofiss
ionais do seetor.
3.
O período
o para apreesentação de
d
c
candidatura
s é, no mínimo, de 15 dias
c
contados
daa publicação
o no Diário da
d Repúblicca.
4.
No períod
do referido
o no número
a
anterior,
o programa de concurrso pode ser
s
c
consultado
nos Paços do Concelh
ho e no síttio
d Município da Amado
do
ora.
Artigo 403.º
P
Programa
d concurso
de
o
1. O programa
p
d concursso define os
de
termos em que estee decorre e especificca,
n
nomeadame
ente, o segu
uinte:
a) Iden
ntificação do
o concurso;
b) Iden
ntificação da entidade que presid
de
a concurso
ao
o;
c) O lo
ocal de recceção das candidatura
c
as,
c
com
menção
o do horário
o de funcionamento;
d) A daata limite para
p
a apreesentação de
d
c
candidatura
s;
e) Os requisitos dee admissão ao concursso;
f) A forma qu
ue deve revestir a
a
apresentaçã
ão
d
das
c
candidatura
as,
n
nomeadame
ente modelos de requ
uerimentos e
d
declarações
;
d
s que obriggatoriamen
nte
g) Os documento
a
acompanha
m as candid
daturas;
h) Os critérios
c
quee presidem à ordenaçãão
d candidaatos e consequente atribuição
dos
a
d
de
liicenças.
2. Da identificaçãão do conccurso conssta
e
expressame
nte o nú
úmero de licenças a
a
atribuir,
a árrea para qu
ue é aberto, bem como
oo
regime de estacionameento.

Artigo
o 404.º
Requisitos de admissão a co
oncurso
1. Só podem apresentar‐se a concurso
o as
entidades que
q a legislaação aplicávvel definir.
2. Os candidatoss devem faazer prova de
que se encontram em situação
o regularizaada
relativamen
nte a dívvidas por impostos ao
Estado Porrtuguês e p
por contribuições paraa a
Segurança Social.
S
3. Para efeito do núme
ero anteriior,
considera‐sse que têm
m a situação
o regularizaada
os contribu
uintes que preencham
m os seguintes
requisitos:
a) Não
o sejam, devedoress perante a
Fazenda Nacional de quaisquer impostos ou
prestações tributárias e respetivo
os juros;
b) Esteejam a pro
oceder ao pagamento
p
da
divida em prestações nas condiçções e term
mos
autorizadoss;
c) Ten
nham recllamado, recorrido
r
ou
impugnado
o judicialmeente aquelas dívida, salvo
se, pelo faccto de não tter sido presstada garan
ntia
nos termoss do Código
o de Processso Tributárrio,
não tiver sido suspensa a respetivva execução
o.
o 405.º
Artigo
Aprresentação da candidaatura
1. As candidaturaas são apre
esentadas por
p
requerimen
nto dirigid
do ao Prresidente da
Câmara Mu
unicipal da Amadora, acompanha
a
ado
dos seguinttes documeentos:
a) Com
mprovativo de que o candidato
o é
titular
t
do alvará previssto na legislação aplicável
ou, no caso de candidato
o individu
ual,
comprovatiivo de quee preenche os requisitos
de acesso à atividadee, ou seja, certificado de
registo criminal, cerrtificado de
e capacidaade
profissional para o transporte
e em táxi e
garantia baancária no vvalor mínimo exigido paara
a constituiçção de uma sociedade;
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b) Com
mprovativo de se encontrrar
regularizadaa a sua situação relattivamente às
c
contribuiçõe
es para a Seegurança So
ocial;
c) Com
mprovativo de que se encontra em
e
s
situação
regularizad
da
relativvamente
a
im
mpostos ao
o Estado;
d) Docu
umento reelativo ao número de
d
p
postos
dee trabalho
o com caracter
c
d
de
p
permanênci
a afetos à atividaade e co
om
c
categoria
dee motoristas, exceto see se tratar de
d
c
candidato
in
ndividual;
e) Com
mprovativo da residên
ncia, no caso
d candidato
de
o individual.
2. As candidatura
c
as são apreesentadas em
e
m ou po
mão
or correio registado
r
com aviso de
d
receção no local definido para o efeito no
n
P
Programa
do
o Concurso
o, até ao terrmo do prazo
fixado nestee.
3. As candidaturas que não sejaam
a
apresentada
as até ao dia limite do prazo fixad
do,
s considerradas excluídas.
são
4. A não
n
apreseentação de quaisqu
uer
d
documentos
s a entregar no ato de candidaturra,
q devam ser obtido
que
os de qualquer entidad
de
p
pública,
pod
de não origiinar a imed
diata exclusãão
d concursso, desde que seja apresentad
do
do
recibo passsado pela entidade em
e como os
m
mesmos
do
ocumentos foram req
queridos em
e
tempo útil.
c
previstto no número anterior,, a
5. No caso
c
candidatura
é admittida condiicionalmentte,
d
devendo
aqueles
documeentos
s
ser
a
apresentado
os nos dois dias úteis seguintes ao
a
d limite do
do
d prazo para apresentação de
d
c
candidatura
s, findos os quaiss aquela é
e
excluída.

consideraçãão os seguintes critérios de
preferênciaa, por ordem
m decrescen
nte:
a) Localização da sede social no
Município da Amad
dora ou, no caso de
concorrentes individ
duais, residência no
d Amadoraa;
Município da
b) Anttiguidade da sede ou residência no
Município da
d Amadoraa;
c) Núm
mero de anos de ativid
dade no seto
or;
d) Núm
mero de anos sem ter sido
contemplad
do em conccurso;
2. A cada
c
candid
dato é conccedida apen
nas
uma licençaa em casa concurso.
3. O programa de con
ncurso po
ode
estabelecerr categoriias de candidatos
c
e
dotações po
or categoriaa de candidatos.
Artigo
o 407.º
Atribuição
o de licençaa
1.Da deliberação que decidaa a atribuiçção
das licençass deve consstar obrigato
oriamente:
a) Iden
ntificação do
o titular da licença;
b) O tip
po de serviço que estáá autorizado
oa
praticar;
c) O reegime de eestacioname
ento e o lo
ocal
de estacion
namento, see for caso diisso;
d) O nú
úmero denttro do contingente;
e) O prrazo para o futuro titu
ular da licen
nça
proceder ao
a licenciamento do veículo, nos
n
termos
t
doss artigos 394
4º e 408º de
este Código
o;
f) No caso
c
de con
ncorrentes individuaiss, o
prazo paraa se constituírem em
m sociedadee e
obterem o licenciameento para o exercício da
atividade.
Artigo
o 408.º
Emissão de licença

Artigo 406.º
Critériios de atribuição de liccenças
1. Na classificação dos cand
didatos e na
n
a
atribuição
de licen
nças são tidas eem

1.Dentro do prazo
o referido na
n alínea f) do
artigo anterior, o futuro titular daa licença deeve
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aapresentar o veículo para verrificação das
c
condições
previstas na legislação aplicável.
a
2. Após a vistoria ao
a veículo nos termos do
d
n
número
anterior, e nad
da havendo a assinalar,, a
liicença é em
mitida pelo
o Presidentee da Camaara
M
Municipal
da Amad
dora, a pedido do
d
in
nteressado,, devendo
o o requeerimento ser
s
a
acompanhad
do dos segguintes doccumentos, os
q
quais
são devolvidoss ao requerente após
c
conferência
:
a) Alvará de acessso à ativid
dade emitid
do
p
pelo
organismo com competên
ncia para o
e
efeito;
b) Certidão emitida pela Consservatória do
d
R
Registo
Com
mercial;
c) Documento Únicco do veículo;
3.Pela emissão
e
da licença é devida
d
a taxa
n montantte estabeleccido na Tab
no
bela de Taxxas
d Município da Amado
do
ora.
4. Por cada averb
bamento que
q
não seeja
responsabiliidade do Município, é devida a taxa
p
prevista
na Tabela de Taxas do Município da
d
A
Amadora.
5. O duplicado do requerimen
r
to
d
devidament
te autenticaado substittui a licença
p um período máximo de trinta dias.
por
bedece ao
o modelo e
6. A licença ob
c
condicionali
smo preevisto na legislaçãão
a
aplicável.
Artigo 409.º
Caducidadee da licença
1. A liceença do táxxi caduca nos
n seguinttes
ccasos:
a) quando não for iniciada a exploração
e
n
no
p
prazo
fixado
o no Prograama do Con
ncurso ou, na
n
falta deste, nos 90 dias posteriorres à emissãão
d licença;
da
b) quan
ndo o alvarrá emitido pelo organis‐
m com co
mo
ompetência para o effeito não for
f
renovado;

c) quan
ndo houver substituiçãão do veiculo;
d) qu
uando o concorrentte individual
(trabalhado
ores por cconta de
e outrem ou
membros de cooperrativas lice
enciadas pelo
organismo com competência para
p
o efeiito)
nstituir em
m sociedade
e e obtiverr o
não se con
licenciamen
nto para o eexercício daa atividade no
prazo de 180
1 dias a contar da atribuição da
licença de táxi;
t
2. No caso
c
previssto na alíne
ea c) do n.ºº 1,
deve proceeder‐se a novo licen
nciamento do
veículo,
v
o
observando
o para o efeito a
transmissão
t
o prevista no artigo
o 408º deste
Código, com
m as necesssárias alteraações.
Artigo
o 410.º
Prova dee emissão e renovação do alvará
1.Os tittulares das licenças a que se refeere
o nº 2 do artigo anteriior devem fazer
f
prova da
emissão do
o alvará no prazo máximo de 30 dias
d
após o decurso do praazo ali referrido, sob peena
de caducidaade das liceenças.
2. Os titulares dee licenças emitidas pelo
Município da
d Amadorra devem faazer prova da
renovação do alvará no prazo máximo
m
de 10
ucidade dass licenças.
dias, sob peena de cadu
3. Cadu
ucada a liceença, a Câm
mara Municipal
da Amadorra determin
na a sua apreensão que
q
deve ser no
otificada ao titular.
Artigo
o 411.º
Publicidaade e divulggação da co
oncessão daa
liccença
1. O Município
M
d
da Amadorra publicitaa a
concessão de
d licenças através de::
a) Publicação d
de Aviso no Bolettim
Municipal, no sítio do
o Município
o e de Editaal a
afixar nos lo
ocais de esttilo;
b) Pub
blicação de Aviso num
m dos jorn
nais
mais lidos na
n área do M
Município da
d Amadoraa.
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2. O Município
M
daa Amadora comunica a
c
concessão
d licenças e o teor dass mesmas:
de
a) Ao Comandante das forrças policiaais
e
existentes
no Município
o da Amado
ora;
b) Aoss organism
mos da Administraçã
A
ão
C
Central
com
m atribuições na matéria;
d) Às Orrganizaçõess Profissionaais do setorr;
e) Ao Seerviço de Fiinanças da residência ou
o
S
Sede
do titu
ular;
f) Às Juntas de freeguesia do Município da
d
A
Amadora.

Artigo
o 414.º
Âmbito dee Aplicação
O pressente Titulo aplica‐se
e a todos os
veículos
v
qu
ue se enco
ontram abaandonados ou
estacionado
os na via p
pública, parrques e zon
nas
de estacionamento sob ju
urisdição do
Município da Amado
ora, nomeaadamente nas
n
estradas, ruas
r
e cam
minhos municipais, beem
como nas áreas
á
públicas adjacenttes.
Capíítulo II
Estacion
namento Indevido ou Abusivo
A
de
Viaaturas

Artigo 412.º
Motoristaas de táxi
1. No exercício
e
daa sua ativid
dade, os táxxis
aapenas podem ser con
nduzidos po
or motoristtas
titulares de certificado de aptidão profissionaal.
2. 0 ceertificado de
d aptidão
o profission
nal
p
para
o exerrcício de profissão de motorista de
d
táxi deve ser
s colocad
do no lado
o direito do
d
tablier, de fo
orma visível para os paassageiros.
TITULLO XIV
Das viatturas estaciionadas indevida ou
abusivamentee na via púb
blica
Capíttulo I
Disposiçõ
ões Gerais
Artigo 413.º
Objeto
c
e
em
O preseente Titulo regula as condições
que os veícu
q
ulos são con
nsiderados estacionados
in
ndevida ou
u abusivamente na via pública ou
o
a
abandonado
os, ou ainda quando
o constitueem
e
evidente
peerigo ou graave perturb
bação para o
trânsito, beem como estabelece
e
as regras e
p
procedimen
ntos atravéss dos quaiss se efetua o
b
bloqueamen
nto, remoçãão e recolhaa daqueles.

Artigo
o 415.º
Estacion
namento Indevido ou Abusivo
A
de
Viaaturas
1.Para os efeito
os do pre
esente Títu
ulo,
considera‐sse estacionamento indevido ou
abusivo:
d veículo, durante trinta dias
d
a)O de
ininterrupto
os, em locaal da via pública
p
ou em
e
parque ou zona de esttacionamen
nto isentos do
pagamento
o de qualqueer taxa;
b)O de veículo, em parque de
estacionam
mento, quaando as taxas
t
corrres‐
pondentes a cinco dias de utilização
u
n
não
tiverem
t
sido pagas;
c)O
ulo,
em
zona
de
veícu
de
estacionam
mento cond
dicionado ao pagamen
nto
de taxa, qu
uando esta não tiver sido paga ou
tiverem
t
deecorrido du
uas horas para
p
além do
período de tempo paggo;
d)O dee veículo qu
ue permanecer em lo
ocal
de estacio
onamento limitado mais
m
de du
uas
horas para além d
do período
o de tem
mpo
permitido;
e)O de
d veículo
os agrícolaas, máquin
nas
industriais, reboques e semirreboques não
n
atrelados ao
a veículo trator e o de veícu
ulos
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publicitárioss que permaaneçam no mesmo loccal
p
p tempo superior
por
s
a setenta
s
e du
uas horas, ou
o
a trinta dias, se estaccionarem em parques a
e
esse
fim desstinados;
f)O quee se verifiqu
ue por temp
po superiorr a
q
quarenta
e oito horas, quando se trate de
d
v
veículos
qu
ue apresen
ntem sinaiis exteriorres
e
evidentes
de abandono, de inutillização ou de
d
im
mpossibilidade de se deslocarem co
om
s
segurança
p
pelos
seus próprios meios.
g)O dee veículos ostentand
do qualqu
uer
meio ou indício, cujaa função seeja
m
mensagem,
d conheciimento aoss transeuntees de que se
dar
e
encontra
paara venda;
h)O de veículos sem chapa de matrícu
ula
o com ch
ou
hapa que não
n
permitta a correeta
leeitura da matrícula.
m
2.Consid
dera‐se, entre outraas, que um
u
v
veículo
apreesenta sinaais exteriorres evidenttes
d abandon
de
no ou inutiilização, no
os termos da
d
a
alínea
f) do
o número anterior, nas
n seguintes
s
situações:
do apresen
nta sinais dee não circullar
a)Quand
h
há
algum tempo, designadam
mente peelo
a
aparecimen
to de relvaa e vegetaação crescid
da
p baixo do carro, vidros parrtidos, pneus
por
s
semivazios,
concentração de lixxo e dejetos
v
variados
no seu interio
or, falta de elementos
e
o
ou
a
acessórios
não essenciais paara a su
ua
d
deslocação,
ou ainda quando o aspeto exterior
d viatura se apresentar bastaante sujo ou
da
o
d
deteriorado
;
b) A utillização do veículo
v
paraa fins que nãão
e
estão
relaccionados com
c
as su
uas funçõees,
d
designadam
mente quan
ndo são utilizados paara
a
abrigo
de indivíduos ou usados por
toxicodepen
ndentes para
p
o exercício
e
d
de
a
atividades
r
relacionada
as com este fenómen
no,
n
nomeadame
ente consu
umo e/ou tráfico de
d
e
estupefacien
ntes.
3. As situações
s
descritas naas alíneas do
d
n
número
an
nterior têm
m natureza meramen
nte

exemplificaativa, não
o sendo cumulativvas,
bastando a ocorrência de uma delas para se
considerar que a viatura apresenta sin
nais
exteriores evidentes
e
de abandono
o.
4.Os prrazos referidos nas alín
neas a) e e) do
n.º 1 do prresente artiigo não se interrompeem,
desde qu
ue os veeículos se
ejam apen
nas
deslocados de um para outtro lugar de
estacionam
mento ou see mantenhaam no mesm
mo
parque ou zona
z
de esttacionamento.
Artigo
o 416.º
Estacionam
mento de veículos na via pública paara
tran
nsação
1. Ficaam sujeitas ao regime
e previsto no
Título
T
IX, as situaçõ
ões de veícculos que se
de
encontram
fora
dos
parques
p
estacionam
mento, estacionados na
n via públlica
para vend
da ou qualquer ou
utro tipo de
transação.
t
2. Paraa os efeitoss do dispostto no númeero
anterior, en
ntende‐se q
que o veícullo se encon
ntra
estacionado
o na via pública paara venda ou
qualquer outro
o
tipo de transaação, quand
do,
através dee qualquerr mensage
em, meio ou
indício, cujaa função seeja dar conh
hecimento aos
a
transeuntes
t
s desse faccto, se ded
duz direta ou
indiretamente essa finalidade ou objetivo,
ntemente de tal in
nformação se
independen
encontrar no
n próprio veículo ou em qualqu
uer
outro local..
3. O dissposto no n
número anterior aplica‐se
a todas as viaturaas que se
e encontram
estacionadaas na via p
pública com
m a finalidaade
de serem transacionaadas, e qu
ue ali tenhaam
sido colocadas, quer p
por particulaares, quer por
p
stands ou oficinas
o
de aautomóveiss e motociclos,
quer ainda por qualquer outra en
ntidade.
4. Seempre que se ve
erifiquem os
pressuposto
os definido
os no presente artigo
o é
obrigatoriamente in
nserido no
n
processso
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respeitante à viatura removida documento
fotográfico da mesm
ma no loccal onde se
e
encontrava
estacionadaa.
5. Nos casos em que
q a mensagem, meeio
o indício se
ou
s encontrre em local distinto da
d
v
viatura,
deve ser inserido no proceesso não só
óo
fotográfico do veículo
d
documento
v
mas
também do
o local on
nde tal infformação se
e
encontre,
d forma a ficar ineq
de
quivocamen
nte
c
comprovado
o que o veeículo se encontra paara
v
venda
na viaa pública.
6.Nestas situaçõees, o veíículo é de
d
im
mediato reemovido do
o local e colocado no
n
e
elaaborado
o
d
depósito
municipal
c
corresponde
ente Auto de
d Notícia.
Artigo 417.º
V
Viaturas
Ab
bandonadass
1.O veíículo é co
onsiderado abandonad
do
q
quando
essa for a vontade manifestad
da
e
expressame
nte pelo seu proprietáário.
2.Para os efeitos do númerro anterior o
p
proprietário
o deve anexxar à declarração/petiçãão
d abandon
de
no da viatu
ura, cópia do respetivvo
d
documento
de identificação, do
d título de
d
p
propriedade
e e do livrette do veículo
o.
3.As viaaturas aband
donadas no
os termos dos
n
números
anterioress
são
consideradas
a
adquiridas
por ocupaçção pelo Município
M
d
da
A
Amadora.
Capítu
ulo III
Bloqueam
mento e Remoção das Viaturas
Artigo 418.º
Viaturas em situação de Estacio
onamento
Indevido ou
o Abusivo
1.Sempre que foreem constataadas viaturras
eestacionadaas indevida ou abusivamente na via
v
p
pública,
é de
d imediato
o lavrado o competen
nte

auto, que deve
d
conterr a data da verificação
o, a
identificaçãão do veículo, a descriçção
pormenorizzada do eestado da viatura e o
enquadram
mento legaal aplicável à situaçção
factual.
f
s
p
previstas naas alíneas e)
e e
2.Nas situações
f)
f do n.º 1 do artigo 4
415º do pre
esente Código
deve ser afixado n
na viatura autocolan
nte
ordenando ao proprieetário daquela a retiraada
do veículo
o, respetivvamente no
n prazo de
setenta e duas horass nos casoss da primeeira
parte da allínea e) do n.º 1 do artigo
a
415º do
presente Código
C
e dee 48 horas nas situaçõ
ões
da alínea f) do n.º 1 do
o artigo 415
5º do presen
nte
Código, o que,
q
a não se verificarr, determinaa a
remoção coerciva
c
do
o veículo por
p parte do
Município da
d Amadoraa.
3.De igual m
modo, naas situaçõ
ões
correspond
dentes à alín
nea a) do n.º
n 1 do artigo
415º do presente C
Código loggo que fiq
que
comprovad
da pela Entidade fisscalizadora a
ocorrência desta infração, é afixaada na viatu
ura
autocolantee ordenaando ao proprietáário
daquela a retirada d
do veículo, no prazo de
quarenta e oito horaas, o que a não ocorrrer
implica a remoção ccoerciva do
o veículo por
p
parte do Município da Amadora.
4.Nas situações previstas nos números
anteriores, deve serr anexada ao processso
m fotográficca do veícu
ulo e do lo
ocal
reportagem
onde o mesmo
m
se eencontrava indevida ou
abusivamen
nte estacio
onado, de modo a ficar
comprovad
da a afixação
o do aviso.
Artigo
o 419.º
Bloqueamen
nto e Remoçção
1. Podem ser rem
movidos da via públicaa e
zonas públiicas os veícu
ulos que se encontrem
m:
a)Estaccionados na via pública nas
n
condições previstas nas alíneas a), b), c) e d)
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do n.º 1 do
d
o artigo 41
15º, deste Código paara
a
além
do perríodo de tem
mpo nelas fixado;
b)Estaciionados na
n
via pública
p
nas
c
condições
p
previstas
naa alínea e) do n.º 1 do
d
a
artigo
415º deste Códiggo, após o final
f
do prazo
d setenta e duas horas concedido aos seus
de
p
proprietário
os para retirarem volu
untariamen
nte
a
aqueles,
ou quando em
m parque próprio,
p
paara
a
além
de trin
nta dias;
c)Estacionados na
n
via pública
p
nas
c
condições
p
previstas
naa alínea f) do n.º 1 do
d
a
artigo
415º deste Códiggo, após o final
f
do prazo
d quarentaa e oito ho
de
oras conced
dido aos seus
retirareem
p
proprietário
os
paraa
os
v
voluntariam
mente;
d)Estaciionados naa via pública nas com
m‐
d
dições
previistas nas alííneas g) e h)
h do n.º 1 do
d
a
artigo
415º deste Códiggo;
e)Estaciionados ou imobilizad
dos, de mod
do
a constituírem evideente perigo
o ou gravve
p
perturbação
o para o trân
nsito;
f)Estacio
onados, ou imobilizados, em locaais
q
que,
por razões
r
de segurança, de ordeem
p
pública,
de emergênciaa, de socorrro ou outros
m
motivos
anáálogos, justifiquem a reemoção.
d disposto
o na alínea e)
2. Para os efeitos do
d
do
númerro anterio
or, consid
dera‐se qu
ue
c
constituem
evidentee perigo ou gravve
p
perturbação
o para o trâânsito, entre outros, os
s
seguintes
casos de estacion
namento ou
o
im
mobilização
o:
a) Em via ou corredor
c
d circulaçãão
de
reservados a transportees públicos;;
b) Em local de paragem dee veículos de
d
transporte coletivo
c
de passageiross;
c) Em paassagem dee peões sinaalizada;
d) Em cima dos passeios ou
o em zon
na
reservada exclusivam
mente ao trânsito de
d
p
peões;
e) Na faaixa de rodagem, sem ser junto da
d
b
berma
ou paasseio;

f) Em local destinado ao
o acesso de
veículos
v
ou
u peões, a propriedad
des, garageens
ou locais dee estacionamento;
g) Em local destin
nado ao estacionamen
nto
de veículoss de certas categorias, ao serviço de
determinad
das entidaades ou utilizados
u
no
transporte
t
de pessoas com deficiê
ência;
h) Em local afeto
o à paragem
m de veícu
ulos
para operaçções de carrga e descarrga ou tomaada
e largada de passageirros;
i) Impeedindo o ttrânsito de
e veículos ou
obrigando à utilização da parte
e da faixa de
do contrárrio,
rodagem destinada ao sentid
m ou em dois
d
conforme o trânsito sse faça num
sentidos;
j) Na faaixa de rodaagem, em se
egunda fila;;
k) Em local em que impeçça o acesso
o a
outros veícculos devidaamente esttacionados ou
a saída desttes;
l) De noite, na faiixa de rodagem, fora das
d
localidades, salvo em caso de imobilização por
p
avaria devid
damente sin
nalizada;
3. Verificada qualquer das
d
situaçõ
ões
previstas nas
n alíneass a) a f) do nº. 1, as
autoridades competentes para a fiscalizaçção
podem bloquear o veículo através de
s
dispositivo adequado, impediindo a sua
deslocação até que se possa procederr à
remoção.
s
preevista na alínea f) do n.º
4. Na situação
1, no caso
o de não ser possíve
el a remoçção
imediata, as
a autoridad
des competentes paraa a
fiscalização
f
o devem, também, proceder à
deslocação provisóriaa do veículo para outro
local, a fim de aí ser bloqueado atté à remoçãão.
5. O tittular do doccumento de
e identificaçção
do veículo é responsávvel por todaas as despesas
ocasionadaas pela rem
moção, sem
m prejuízo das
d
sanções leggais aplicáveeis.
6.Os veeículos removidos pelo
o Município da
Amadora
A
são depositados em parques ou no
depósito municipal,
m
onde ficam
m até sereem
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reclamados pelos seuss proprietários, ou caso
tal não se verifique, até o Município lhes
a
atribuir
o destino que en
ntender por
p
c
conveniente
e.
ulo IV
Capítu
Tramitaçãão processu
ual após rem
moção das
viatturas
Artigo 420.º
P
Presunção
de abandono
o
ovido o veeículo nos termos do
d
1.Remo
aartigo anterrior, deve seer notificado o titular do
d
d
documento
de identificcação do veeículo, paraa a
residência constante do
o respetivo registo, paara
o levantar no prazo de quarenta e cinco dias.
2.Tendo
o em vista o estad
do geral do
d
v
veículo,
see for preevisível um
m risco de
d
d
deterioração
o que posssa fazer reecear que o
p
preço
obtido em venda em hastaa pública nãão
c
cubra
as deespesas deccorrentes da remoção e
d
depósito,
o prazo previsto no núm
mero anterior
é reduzido a trinta dias.
3.Os prazos
p
refferidos no
os números
a
anteriores
c
contam‐se
a partir daa receção da
d
n
notificação
o Edifício dos
ou da sua afixação no
P
Paços
do Concelho, quando a notificaçãão
tenha sido devolvida.
d
4.Se o veículo não
o for reclam
mado denttro
d prazo previsto noss números anteriores é
do
c
considerado
o abandon
nado e ad
dquirido por
o
ocupação
peelo Municíp
pio da Amad
dora.
Artigo
o 421º
R
Reclamação
o de veículoss
1.Da notificação
n
referida no artiggo
a
anterior
devve constar a indicação do local paara
o
onde
o veícculo foi rem
movido, o prazo para o
s levantamento, o montante
seu
m
d despessas
das
s
suportadas
pelo Municcípio da Am
madora com
ma

remoção, o montantee da taxa diária devida
pelo estacio
onamento em depósitto municipaal e
a advertên
ncia de q
que, em caso
c
de não
n
levantamen
nto no praazo fixado, o veiculo se
considera perdido,
p
po
or abandon
no, a favor do
Município da
d Amadoraa.
2.Nos casos
c
previsstos na alínea f) do artigo
415º destee Código, sse o veículo apresen
ntar
sinais evid
dentes de acidente, a notificaçção
deve fazer‐‐se pessoalmente, salvvo se o titu
ular
do respetivvo documen
nto de iden
ntificação não
n
estiver em
m condições de a re
eceber, sen
ndo
então feita em qualquer pesssoa da sua
s
residência, preferindo os parente
es.
3.Não sendo possível proceder à
notificação pessoal po
or se ignoraar a residên
ncia
ou a identidade do titular do documento
d
de
identificaçãão do veículo, a notificcação deve ser
afixada ju
unto da sua últim
ma residên
ncia
conhecida e no Edifício dos Paçoss do Concelho
da Amadora.
4.Nos casos em
m que o titular do
o de ideentificação do veículo
documento
pretender reclamar a viatura re
emovida deve,
para além de previam
mente fazerr prova dessa
qualidade e proceder ao pagamento das taxxas,
juntar
j
ao processo cópia dos documentos
mencionados no n.º 2 do arttigo 417º do
presente Código,
C
beem como do respetivo
imposto dee circulação
o e do segu
uro atualizaado
do veículo.
5.Na situação preevista no artigo 416º do
presente Có
ódigo o inteeressado te
em, para aléém
de assegurrar os proccedimentos previstos no
número anterior,
a
d
de procede
er ainda ao
pagamento
o da coimaa correspon
ndente a esta
infração, a qual é liquidada pe
elo seu vaalor
mínimo acrrescido doss custos do
o Processo de
Contraordeenação.
6.O titu
ular do doccumento de
e identificaçção
do veículo dispõe do prazo de cinco dias, não
n
se incluindo
o o dominggo, para rettirar a viatu
ura
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do Parque Municipal onde a mesma se
d
e
encontra
deepositada, sob
s pena de,
d se tal nãão
a
acontecer,
a
aplicar‐se
o disposto no artigo 417º
d
deste
Códiggo, não ten
ndo, neste caso, o seeu
p
proprietário
o qualquer direito a ser ressarcid
do
p pagameento das taxas.
pelo
7.Nos casos em que se verifique a
d
devolução
d veiculo, compete ao titular do
do
d
d
documento
de iden
ntificação do veícu
ulo
g
garantir
a retirada do
d mesmo
o do Parqu
ue
M
Municipal
o
onde
se enccontrava deepositado até
a
a local ond
ao
de aquele a pretende colocar, qu
ue
n deve seer a via públlica, sob pena do veícu
não
ulo
v
voltar
a ser considerad
do estacionado indevid
da
o abusivam
ou
mente, umaa vez que see mantêm os
p
pressuposto
os para a sua remoção.
Artigo 422.º
Situações especiais
Quando
o sobre o veículo
v
rem
movido pend
da
h
hipoteca
ou
u penhoraa aplicam‐sse as regrras
p
previstas
no Código da Estradaa para esttas
s
situações.

que a su
ua gestão
o esteja delegada ou
concessionaada noutra entidade.
Artigo
o 425.º
Capacidad
de do parqu
ue de estaciionamento e
classe d
de veículos
A capaacidade dee cada parq
que deve ser
afixada no exterior, ccom mençãão das classses
de veiculo que
q podem estacionar.
Artigo
o 426.º
Regras para estacioname
ento
1.O esttacionamen
nto só pode
e ser feito nos
n
locais devid
damente asssinalados para o efeiito,
não podend
do os veícu
ulos ocupar mais que um
u
lugar de esttacionamen
nto;
2.Não é permitid
do o acessso a veícu
ulos
movidos a gás;
g
3.A entrada e saíída de veícculos deve ser
feita
f
exclusivamente pelos locaais sinalizad
dos
para o efeitto.
Artigo
o 427.º
Horário de fu
uncionamen
nto

Artigo 423.º
Destino das viatturas removvidas
Após a conclu
usão de todos os
p
procedimen
ntos e diligências reegulados no
n
p
presente
T
Título,
o Município
M
d Amado
da
ora
d
decide
sobrre o destin
no dos veíículos por si
a
adquiridos.
TITULLO XV
Dos parquees de estacionamento municipais

1.Os horários d
de funcion
namento dos
d
parques são
s
fixado
os por Despacho
D
do
Presidente da Câmara Municipal da Amadorra e
devem ser afixados à entrada do
os parques em
e
local e de forma qu
ue garantam
m a sua boa
b
visibilidade
v
.
2.Os veeículos não
o podem esstacionar paara
além do período de encerrramento dos
d
parques.

Artigo 424.º
Objeto
O preseente Título regula a utilização
u
dos
p
parques
de estacionam
mento municipais, aind
da
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Artigo 428.º
Regime tarifário
1.Pelo estacionam
mento noss parques é
d
devida
a tarrifa previstaa na Tabela de Tarifas do
d
M
Município
da Amadora.
2.A Tabela de Tarifas
T
pod
de prever a
e
existência
de regimes tarifários distintos
a
aplicáveis
a grupos de utilizadores
u
s específicoss.
Artigo 429.º
Cartões dee utilizador
1.O aceesso aos parques por utilizadores
u
sa
q
quem
se ap
plique um regime
r
tariffário especial
faz‐se atraavés de um
u
cartão
o magnético
recarregável mensalmeente.
2.A fixação das con
ndições de atribuição de
d
c
cartões
dee acesso é da competênccia
in
ndelegável da Câmara Municipal da
d Amadoraa
3.Os cartões atribuídos aos utilizadores
u
sa
q
quem
se ap
plique um regime
r
tariffário especial
s pessoaiss e intransm
são
missíveis.
4.A titu
ularidade de um cartãão de acesso
c
confere
o direito à utilização
u
d um luggar
de
c
cativo,
previiamente deefinido e sinalizado.
5.A validade do caartão de aceesso é de um
u
a
ano.
6.O preço de emissão do carttão de acesso
e de 2ªs vias do mesmo constará da Tabela de
d
T
Tarifas
do Município
M
daa Amadora.
Artigo 430.º
dos utentess
O
Obrigações
Constitu
ui obrigaçção dos utentes
u
dos
P
Parques:
a)
Respeitar as regras de sinalizaçãão,
h
higiene
e segurança
s
afixadas no
n interior e
a
acessos
dos parques;
b)
Obedecer às instruçõ
ões legítimas
d
dadas
pelo
os agentes fiscalizado
ores, respeei‐

tando
t
todo
os os aviso
os existente
es na área de
estacionam
mento;
c)
Não cond
duzir veículos no interrior
dos parquees sob o efeito de álcoo
ol, substânccias
psicotrópicas ou estup
pefacientes;;
Não praticar nass áreas de
d)
estacionam
mento atos contrário à lei, à ordeem
pública ou aos
a bons co
ostumes;
e)
Não dar aos parqu
ues utilizaçção
diversa daq
quela a que os mesmoss se destinam;
f)
Não efeetuar no interior dos
d
parques quaisquer o
operações de lavageens,
lubrificaçõees e assisttência de reparação de
automóveiss, exceto p
pequenas reparações
r
de
emergênciaa;
Desligar o motor do
g)
o veículo, lo
ogo
que terminada a mano
obra de esttacionamen
nto,
só o voltand
do a ligar paara sair doss parques;
h)
Respeitarr a velocidade máxima de
circulação no interiorr dos parqu
ues, conforme
sinalização;;
i) Circullar e mano
obrar com a prudên
ncia
necessária para evittar todas e quaisqu
uer
situações de acidente;;
j) Não ocupar lugares especialmen
e
nte
reservados e com
mo tal devidamen
nte
sinalizados;;
Não estacionar o veículo nos
k)
n
q
outro
corredores de circulação ou em qualquer
local quee não constitua lugar de
estacionam
mento e que impeça ou dificultee a
circulação ou
o manobraa dos demais utentes;
l) Não ocupar
o
ou p
praticar quaalquer ato que
q
de alguma forma impo
ossibilite, diificulte ou crie
c
entraves à utilizaçãão dos paarques peelos
restantes utentes;
m)
Não ateear lume, nem usar
maçaricos ou quaisquer outro
os materiaais,
instrumentos e ou u
utensílios suscetíveis
s
de
causarem riscos de inccêndio ou exxplosão;
n)
Não gu
uardar nass áreas de
estacionam
mento quaiisquer ben
ns, utensíliios,
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materiais
m
ou
sub
bstâncias
inflamáveeis,
e
explosivos
ou tóxicos, dessignadamen
nte
reservatório
os de carburantes, ólleos gases e
m
materiais
vo
oláteis;
o)
Não estaacionar para além do
d
tempo perm
mitido;
Abandonaar os parques
p)
p
d
de
e
estacioname
ento, no prazo máxximo de 15
1
(quinze) min
nutos, após o respetivo
o pagamentto,
s
sob
pena de
d pagamento da corrresponden
nte
taxa;
q)
Devolver o cartão magnético
m
d
de
a
acesso
quan
ndo a validade deste exxpire.
Artigo 431.º
P
Perda
ou exxtravio de tíítulo de estaacionamentto
Em caso
o de perda ou extravio
o do título de
d
e
estacioname
ento, caso
o não seeja possívvel
d
determinar
o tempo
o de esttacionamento
e
efetivo,
é co
obrado o valor
v
corresspondente ao
a
e
estacioname
ento pelo períod
do máxim
mo
p
permitido
diariamente..

ou impossibilitar a ccirculação, encontram‐se
sujeitos, àss cominaçõees previstass no presen
nte
Código.
Artigo
o 433.º
Extensão da via públicca
1.Para todos os eefeitos, os parques, são
s
considerados uma exxtensão daa via públiica,
razão pela qual os utentes são responsávveis
civil e criminalmentte por todos os attos
praticados no interior destes.
2.O estacionameento nos parques não
n
constitui co
ontrato de d
depósito, raazão pela qual
o Município
o da Amado
ora ou a enttidade a queem
caiba a geestão dos parques não
n
pode ser
responsabilizado por qualquer dano,
d
furto ou
roubo ocorrido no inteerior do parrque.
TÍTULLO XVI
Da instalação de posto
os de abaste
ecimento de
combu
ustíveis
CAPÍTTULO I
Disposiçõ
ões gerais

Artigo 432.º
Bloqueamentto e remoçãão
1.É con
nsiderado indevido ou
u abusivo, o
eestacionameento:
a)
ulo, que permaneça
De veícu
e
estacionado
o nos parqu
ues fora do
o seu horárrio
funcionamento;
b)
De veículos que ap
presentem si‐
n
nais
exterio
ores eviden
ntes de ab
bandono, de
d
in
nutilização ou de impossibilid
i
dade de se
d
deslocarem
com seguraança pelos seus
s
próprios
m
meios;
c)
De veículo
os ostentan
ndo qualqu
uer
in
nformação com vista à sua transação.
2.Os veeículos nas situações previstas no
n
n
número
an
nterior e ainda
a
aqueeles que se
e
encontrem
e
estacionado
os por form
ma a dificulttar

Artigo
o 434.º
Ob
bjeto
O preseente Título regula o liccenciamento e
a concessãão da insstalação de
e postos de
abastecimeento de com
mbustíveis.
Artigo
o 435.º
Instalaçõess de abasteccimento de combustíveeis
Para effeitos do p
presente Títtulo, entend
de‐
se por in
nstalações de abastecimento de
combustíveeis (expresssão equivale
ente a posttos
de abasteecimento de combustíveis), a
instalação destinada ao abasteccimento, paara
consumo próprio,
p
púb
blico ou co
ooperativo, de
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ggasolinas, gasóleos e GPL, para veículos
rodoviários, correspon
ndendo‐lhe a área do
d
lo
ocal ondee se inserrem as unidades
u
d
de
a
abastecimen
nto, os resp
petivos reseervatórios, as
z
zonas
de segurança e de
d proteção
o, bem com
mo
o edifícios integrados e as vias necessárias
os
n
sà
dos veíículos rod
c
circulação
doviários a
a
abastecer.
Artigo 436.º
Aquissição do dirreito à ocup
pação
d
à ocupação do domín
nio
1. O direito
para construção e
público municipal
p
m
e
exploração,
ou só para exploração, das
in
nstalações referidas no artigo anterior
a
adquire‐se
por concesssão ou po
or licença e,
n
neste
último
o caso, med
diante o paagamento das
taxas devidaas.
2. A concessão
c
é sempree adjudicad
da
m
mediante
co
oncurso e pelo prazo de dez anos.
3. As liicenças são
o atribuídas pelo prazo
m
máximo
de um
u ano civiil.
4. As licenças
l
em
mitidas noss termos do
d
d
disposto
no
o n.º 3 abrangem a área de
d
c
circulação
dos veícu
ulos que acedem às
in
nstalações e de estacionam
mento paara
a
abastecimen
nto, bem co
omo as áreaas relativas às
in
nstalações de
d apoio.
Artigo 437.º
Licença de
d obras
As obraas de consttrução e montagem das
in
nstalações referidas no artigo 435º do
d
p
presente
Código careecem de liicenciamento
m
municipal,
n termos da legislaçãão urbanística
nos
e da que esp
pecialmentee se aplicar à atividadee.

Artigo
o 438.º
Lo
ocalização d
das instalaçõ
ões
1. A localizaçãão das in
nstalações é
determinad
da pelo Mu
unicípio da Amadora, em
e
estrita obseervância do
os preceitos referentes ao
P.D.M., porr forma a nãão afetar a comodidad
c
ee
a segurançça do trân
nsito, não podendo ser
concedida licença parra ocupação
o do domínio
público em
m locais quee não sejam
m amplos e de
fácil
f
acesso
o.
2. Não
o pode ser concedid
da licença de
ocupação de
d domínio público para instalaçõ
ões
de
de
abasstecimento
combustíveeis,
nomeadam
mente:
a) Em locais ondee a instalaçãão do equip
pa‐
mento possa conduzirr a constrangimentos ao
tráfego
t
automóvel;
b) Noss locais ond
de possam
m prejudicarr o
acesso a propriedadess urbanas;
c) Foraa da zona fronteira à estação de
serviço, garagem de recolha,, oficina de
q
reparações ou estabeelecimento similar a que
pertençam;;
d) Noss locais ond
de possam prejudicar as
infraestrutu
uras do sub
bsolo, e resspetiva man
nu‐
tenção.
t
Artigo
o 439.º
Alteração
o supervenieente de circcunstâncias
1. Quando, em virtude de
d quaisqu
uer
trabalhos
t
d urbanização ou de deslocação
de
d
de
vias
v
públicaas, uma instalação exxistente deeixe
de obedecer ao cond
dicionalismo
o imposto no
artigo anteerior, a concessão ou a licen
nça
caducam e as instalações perrtencentes ao
ocupante devem
d
ser retiradas no
n prazo que
q
constar da notificação.
2.O prrazo a que se referre o númeero
anterior não pode nun
nca ser infe
erior a 90 diias,
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eexceto por razões de urgência devidamen
nte
fundamentaadas.
Artigo 440.º
Circulação de
d veículos
1.A enttrada e saaída de veíículos, assiim
c
como
a su
ua circulaçção e esttacionamento
d
dentro
do recinto
r
das instalações, devem ser
s
feitas com as necessáárias precaauções e em
e
o
obediência
às regraas estabelecidas peelo
M
Município
da Amaadora, deevendo ser
s
d
devidament
te sinalizadaas pelo titular da licença
o concessãão.
ou
2.A entrada e saaída de veeículos devve
o
ocorrer
sem
m que daaí resultem
m quaisqu
uer
e
engarrafame
entos ou constranggimentos ao
a
tráfego auto
omóvel.
Artigo 441.º
Interrrupção do funcionameento
o parcial, do
d
Qualqueer interrupçção, total ou
funcionamento das instalaçõess deve ser
s
c
comunicada
a ao Municíípio da Amaadora nas 24
2
h
horas
seguin
ntes, com a indicação do dia e ho
ora
e
em
que se
s verificou, dos seeus motivos
ou apu
p
presumidos
urados e do temp
po
n
necessário
para
omeço
d
do
o
reco
funcionamento.
CAPÍTULO II
Da ocupação por
p concesssão
Artigo 442.º
Alterações ao projeto

2.Se a área total que vier a ser
efetivamen
nte ocupad
da em re
esultado das
d
alterações aprovadas for inferiorr à que consta
do caderno
o de encarggos, tal circunstância não
n
determinarrá modificaação das condições da
arremataçãão.
Artigo
o 443.º
Cau
ução
1. Parra garantiaa do cump
primento das
d
respetivas obrigações
o
deverá o concessioná
c
ário
prestar caução de vvalor a de
eterminar no
respetivo caaderno de eencargos.
2. Quando deesse depósito sejam
levantadas pelo M
Município da
d
Amado
ora
quaisquer
importâncias
re
eferentes
a
prestações
vencidaas
e
não
paggas,
indemnizaçções
ou
u
penalidades,
o
concessionáário deve rrepor o depósito dentro
dos oito dias
d
seguin
ntes à nottificação feeita
nesse sentiido, sob pena de ser dada
d
por fin
nda
a concesssão, sem direito a qualqu
uer
indemnizaçção.
Artigo
o 444.º
Licença de obras
ões
1.As obras das eedificações e instalaçõ
no de encargos esttão
impostas no cadern
nto municipal nos term
mos
sujeitas a liicenciamen
das regras aplicáveis
a
às obras parrticulares.
2.O peedido de licenciamen
nto a que se
refere o número anterior deve ser
apresentad
do no prazo
o de 30 diaas a contar da
data da adjudicação
o, ou nou
utro previsto
especialmeente no cadeerno de enccargos.

1.Os interessado
i
os podem propor a
a
aprovação
d variantees ao projeto elaborad
de
do
n âmbito do proccedimento atinente à
no
c
concessão,
mas as altterações nu
unca deverãão
p
provocar
o aumento
a
daa área conceedida.
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Artigo 445.º
Fim
m do prazo da concessãão

Artigo
o 447.º
Peeríodo de fu
uncionamen
nto

1.Findo o prazo da
d concessão, todas as
e
edificações
e instalaçõ
ões, quer de
d superfície,
q
quer
subteerrâneas, bem como
o quaisquer
b
benfeitorias
s realizadaas, reverteem para o
M
Município,
sem
d
direito
a
qualqu
uer
in
ndemnizaçãão.
2.No caaso previsto
o no númerro anterior, o
c
concessioná
ário tem direito de prreferência no
n
e
eventual
c
concurso
p
público
qu
ue venha a
realizar‐se para
p
nova co
oncessão do
o local.

1.As in
nstalações em regim
me de licen
nça
funcionam,
f
, pelo meno
os, das 8 às 24 horas.
2.Os túneis
t
de lavagem existentes
e
n
nas
instalações apenas p
podem enccontrar‐se em
e
funcioname
f
ento no horário compreend
c
ido
entre as 8 e as 22 horaas.

O encerramento
o da insttalação pelo
período dee 60 dias seeguidos a contar da daata
da emissão
o da licença de ocupaçãão do domínio
público dettermina a reespetiva cad
ducidade.

Artigo 446.º
A
Abandono
da concessão
o
1.Sem prejuízo dee outras especialmen
nte
p
previstas
e
em
caderrno de encargos,
e
a
c
concessão
c
considera‐s
se abandon
nada semp
pre
q
que
se verifique uma dass seguinttes
c
circunstânci
as:
m motivo justificado, por
a) Paralisação, sem
u período
um
o superior a 15 dias, das
d obras de
d
c
construção
civil ou
u de insstalação de
d
e
equipament
tos, imposstas no caderno de
d
e
encargos
o
ou
decorrrentes dass alterações
a
aprovadas;
d
b) Reincidência na interrupção de
funcionamento;
nsiderado justificado
j
o
2.Não sendo con
m
motivo
invvocado peelo concessionário, é
d
declarado
o abando
ono, com os efeitos
c
consignados
s no nº 1 do
o artigo anteerior.
CAPÍTU
ULO III
D ocupação
Da
o por licença

Artigo
o 448.º
Caducidade da licençaa

Artigo
o 449.º
Interrupção
o injustificad
da
Se se verificar
v
inteerrupção in
njustificada do
funcioname
f
ento das instalaçõess durante o
horário estabelecido
e
o, durante
e dez dias
d
consecutivo
os ou trinta dias interpolados,
durante o mesmo an
no civil, o Município da
Amadora
A
pode decllarar a caaducidade da
licença, naas ocupaçõ
ões assim tituladas, e
intimar o ocupante
o
a retirar a instalação no
prazo que lhe for fixad
do.
Artigo
o 450.º
Renovação
o da licençaa
1.A ren
novação da licença de
e ocupação do
domínio público devee ser requ
uerida até ao
último dia da sua validade, mediiante o prévio
pagamento
o das taxas d
devidas.
2.Em caso
c
de nãão renovaçção, o titu
ular
deve procceder à rremoção de
d todos os
equipamen
ntos no praazo máximo
o de 30 diias,
contado a partir
p
do terrmo da licença.
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3.Decorrrido o prazo referido
o no número
a
anterior
seem que tenha
t
haviido lugar à
remoção vo
oluntária, pode o Município
M
d
da
A
Amadora
proceder
à
remoção
d
do
e
equipament
to, a expensas do titullar da licença
c caducid
cuja
dade tenha sido declarada.
Artigo 451.º
Modifficação do interesse pú
úblico
Sempree que o Município
M
da Amado
ora
ju
ulgue incon
nveniente para
p
o interresse públicco,
e deliberaação fundam
em
mentada, a continuaçãão
d ocupação
da
o titulada por
p licença, notificará o
o
ocupante
para retirar a instalaçãão, no prazo
m
mínimo
de 60
6 dias úteiss.
TITULO
O XVII
Da utilização ilegal de edifícios ou
o frações,
d
desenvolvim
mento de attividades nãão licenciadas
e limpezaa de fogos
Capíítulo I
Disposiçõ
ões Gerais
Artigo
o 452.º
Ob
bjeto
O preseente Título regula
r
os prrocedimentos
a
aplicáveis
às situaçõ
ões de cessação
c
d
da
u
utilização
d fraçõess, fogos, edifícios ou
de
o
q
qualquer
ou
utro tipo de
d constru
ução, semp
pre
q estejam
que
m a ser utilizzados sem a competen
nte
liicença de utilização
u
o em descconformidad
ou
de
c
com
o uso para que foram licen
nciados, e as
n
normas
reguladoras daa intervençção municip
pal
q
quando
aqu
uelas apressentam máás condições
s
sanitárias
e de limpezza visando a eliminaçãão
d tais deficciências.
de

Artiggo 453.º
No
oção
A licen
nça de utilização referrida no artigo
anterior deestina‐se a verificar a conformidaade
do uso preevisto de um edifício
o ou de uma
as
norm
fração
f
a
autónoma
com
mas
regulamenttares apliccáveis e a adequaçção
daqueles à utilização
o definida no respetivo
projeto de construção.
Artiggo 454.º
Cateegorias
1. O Mu
unicípio daa Amadora emite, entre
outras, liceenças de utilização para fraçõ
ões
destinadas a:
a) Habitaçção;
b) Comércio (Lojas);
c) Serviço
os (Escritórios);
d) Armazééns;
e) Garageens;
f)
f Atelier;
g) Artesan
nato;
h) Indústrria;
i) Serviço
os de Restau
uração e Be
ebidas;
j)
j
Estabelecimentos de Comérccio de Bens;
k) Estabelecimentos de armazenagem;
l) Estab
belecimento
os de Comércio
C
de
Prestação de
d Serviços;;
m) Recinto
os
de
Espetáculos
e
de
Divertimentos Públicos.
2.As liccenças de utilização indicadas nas
n
alíneas a) a h) do nº. 1 visam garantirr a
conformidaade do uso previsto de
d um edifíício
ou de umaa fração au
utónoma co
om as norm
mas
regulamenttares apliccáveis e a adequaçção
daqueles à utilização
o definida no respetivo
projeto de construção.
3. A liccença de uttilização parra Serviços de
Restauração ou de Bebidas, destina‐se a
comprovar que o ediifício/fração
o se encontra
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eem conform
midade com
m o respetivo projeto e
c
cumpre
tod
das as normas legais relativas às
c
condições
s
sanitárias
e de segurrança conttra
riscos de inccêndio.
4. A licença de utilizzação paara
E
Estabelecim
mentos de Comércio de Bens ou
o
A
Armazenage
em ou ain
nda de Prestação
P
d
de
S
Serviços
destina‐se
a
com
mprovar
a
c
conformidad
de do edifíccio/fração com
c
o projeeto
a
aprovado,
a adequação
o do estabeelecimento ao
a
u nele preevisto e a observância
uso
o
a das normas
leegais e regu
ulamentarees relativas às condições
s
sanitárias
e de segurrança contra riscos de
d
in
ncêndio.
5. A liceença de utillização paraa Recintos de
d
E
Espetáculos
e Divertim
mentos Públicos destin
na‐
s a comprrovar a con
se
nformidadee do edifíciio,
fração ou reecinto com
m o projeto aprovado, a
s
sua
adequaação ao usso previsto e, ainda, a
o
observância
das normas técnicass relativas às
c
condições
s
sanitárias
e à segurrança conttra
riscos de in
ncêndio específicas deste tipo de
d
recintos.
Capíítulo II
Utilizaçção Ilegal
Artigo
o 455.º
Ceessação de utilização
u
ileegal
1. Semp
pre que forrem detetad
das situações
de utilização de consttruções, ed
d
dificações ou
o
frações autó
ónomas em
m desconforrmidade co
om
a licença ou
u autorizaçãão camaráriia emitida ou
o
q os messmos estejaam a ser occupados seem
que
e
estarem
mu
unidos da correspond
dente licença
o autorização de utilização é instaurado o
ou
c
competente
e processo administrat
a
tivo visando
oa
c
cessação
da utilização ilegal
i
detetaada.
2. Quaando o prrocesso ad
dministrativvo,
referido no número an
nterior, culminar com a
d
decisão
fin
nal de intterdição, compete
c
a
ao

Presidente da Câmaraa Municipal da Amado
ora
fixar
f
o prazzo para quee os ocupan
ntes cessem
ma
utilização
indevida
e
pro
ocedam
ao
encerramen
nto da atiividade ileggal desenvvol‐
vida,
v
quand
do esta tiver lugar.
3. O deespejo deteerminado nos termos do
número anterior devee ser sobresstado quand
do,
tratando‐se
t
e de edifício
o ou fração
o que estejaa a
ser utilizado para habitação, for demonstrad
do,
por atestad
do médico, que a sua execução teem
riscos paraa a saúde d
da pessoa que habitaa o
local.
mero anteriior,
4. Na sittuação referida no núm
o despejo não pode prosseguirr enquanto
o o
Município da Amad
dora, a expensas do
responsáveel pela uttilização in
ndevida, não
n
providenciaar o realojjamento daa pessoa em
e
questão.
5. Quando não houvver lugar à aplicação do
previsto no
os n.ºs 3 e 4 do pressente artigo
o e
esgotado que estejaa o prazo fixado pelo
Presidente da Câmaraa Municipal da Amado
ora
ntária da utilização ileggal,
para a cesssação volun
sem que os infratores o te
enham feiito,
procede‐se ao desp
pejo admin
nistrativo dos
d
ocupantes da fração ou à cessação da
h
lugaar a
atividade desenvolvidaa, quando houver
esta, bem como
c
à selaagem e enccerramento da
construção, edificação
o ou fração autónoma.
a
Artiggo 456.º
Execuçção coercivaa do encerramento e
interdição
o da atividad
de
1. A cessação d
da utilizaçãão ilegal das
d
construções, edificaçõ
ões ou fraações autón
no‐
mas bem como a interdição de qualqu
uer
atividade nelas exerrcida é efetuada pelo
Município da
d Amadorra, em articculação com
ma
Polícia de Segurançça Pública,, através da
aposição na porta da entrada do
o competen
nte
carimbo/laccre ficando
o desse modo proibido
oo
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aacesso ao seeu interior.
2. Previaamente ao
a
encerrramento da
d
c
construção,
edificação ou fração autónoma o
M
Município
d Amadoraa notifica pessoalmen
da
p
nte
o infratorees para qu
os
ue retirem do interior
c
construções
s,
edificaações
o
ou
frações
a
autónomas,
todos os bens
b
nelas existentes,
e
n
no
p
prazo
que lh
hes for fixad
do para o efeito,
e
findo
oo
q
qual,
proceederão à efetivação
e
da diligênccia
referida no ponto
p
anterior.
3. É inteerdito a quaalquer pesssoa, o acesso
a interior das consttruções, ed
ao
dificações ou
o
frações autó
ónomas encerradas co
oercivamen
nte
a quais só podem
as
m ser reaabertas co
om
a
autorização
do Preesidente da Câmaara
M
Municipal
da Amado
ora e desde que já
d
disponham
de licençaa de utilizaação para o
e
efeito
ou voltem a ser uttilizadas em
e
c
conformidad
de com o respetivo projeto de
d
c
construção.
4. Exceccionalmentee, e desdee que hajaam
c
circunstânci
as que o justifiquem
m, pode ser
s
a
autorizado
o acessso ao interior das
c
construções
s,
edificaações
o
ou
frações
a
autónomas,
sempre po
or período limitado, nas
c
condições
e com os condicionameentos que em
e
c
cada
situaçção concreta o Presidente da
d
C
Câmara
Mun
nicipal da Amadora
A
fixar.
5. A violação do carrimbo/lacree colocado na
n
p
porta,
a reaabertura do
o espaço e o acesso de
d
q
qualquer
peessoa ao interior
i
da construçãão,
e
edifício
ou
u fração autónoma encerrados
c
coercivamen
nte faz inco
orrer o agen
nte na prática
d crime de desobediência qualificcada.
do
Artigo
o 457.º
Violação do encerramento coercivo
1. Se após
a
o enccerramento coercivo da
d
c
construção,
edificação ou fração autónoma e
c
cessação
da atividade ilegal nelas exercida, nos
termos
d
da
artigo
o
anterio
or,
ocorrrer

incumprimeento por p
parte dos infratores da
determinaçção
cam
marária,
através
da
reabertura ilegal do local ou do
d reinício da
atividade proibida,
p
o Presidente da Câmaara
Municipal da Amadora pode interditar o
fornecimen
f
nto de energia elétrica, gás e ággua
ao local enccerrado coeercivamente
e.
2. A adoção da medida prevista no
número an
nterior aplica‐se de iggual modo às
situações de incum
mprimento de despejo
administrattivo ou d
de cessaçãão de uma
atividade ilegal, mesm
mo nos caso
os em que na
u fração auttónoma exista
construção, edifício ou
parcial, dessignadamen
nte,
uma utilizaação ilegal p
quando coeexiste em siimultâneo uma
u
utilizaçção
ilegal com um uso em conform
midade com
m a
autorização
o ou licençaa camarária..
3. Paraa efeitos do
o disposto nos números
anteriores, o Presiden
nte da Câmara Municipal
da Amad
dora com
munica àss entidad
des
responsáveeis pelos reeferidos forrnecimentoss a
citada ordeem de inteerdição, jun
ntando paraa o
efeito cópiaa do despaccho que a ordenou.
Artiggo 458.º
Construçõees e estabelecimentos detentores
d
de
alvará precário
1. Quaando forem
m detetadass construçõ
ões
ou estabellecimentos localizados em bairros
degradadoss ou em áárea urban
na de géneese
ilegal, e haavendo neceessidade de
e proceder ao
encerramen
nto da atividade dessenvolvida na
construção ilegal, à demolição desta por
p
motivos dee ordem sanitária, de salubridadee e
higiene pú
ública ou ainda po
or razões de
interesse público
p
visaando a errradicação das
d
construções ilegais, o Presidentte da Câmaara
Municipal da
d Amadoraa, determina a revogaçção
e cassação do alvvará precáário emitid
do,
notificando
o‐se o seu ttitular para, no prazo de
10 dias, proceder
p
à entrega do referido
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documento no Municíp
d
pio da Amad
dora.
2. Apóss entrega vo
oluntária do
o documento
in
ndicado no número an
nterior o no
otificado devve
retirar os ob
bjetos e equipamento existente no
n
in
nterior da construção
o, no prazo
o de 5 diaas,
findo o quall, o Municíp
pio da Amad
dora proced
de
à demolição
o da construção ilegal retirando do
d
lo
ocal os objjetos que eventualme
e
ente ainda se
e
encontrem
n seu interrior.
no
3.Quand
do o exp
plorador do
d estabelle‐
c
cimento
nãão entregar voluntaariamente o
a
alvará
sanittário revoggado, este considera‐se
a
automaticam
mente casssado, decorrrido o prazo
d 10 dias contados a partir daa notificaçãão
de
referida no
o n.º 1 do preseente artiggo,
d
determinand
do‐se, de imediato,
i
a interrupçãão
d fornecim
do
mento de ággua e energgia elétrica ao
a
e
estabelecim
mento, ao seu enceerramento e
s
selagem,
bem com
mo à demolição da
d
c
construção
ilegal se estta operação
o for possívvel
n
naquele
momento.
Capíttulo III
o frações
Limpeza coerciva dee edifícios ou
urb
banas
Artigo
o 459.º
Dever de conservação
c
o
e
d
1. As edificações
devem seer objeto de
o
obras
de conservação pelo
p
menoss uma vez em
e
c
cada
período de oito an
nos.
2. Sem prejuízo do
d disposto
o no número
a
anterior,
a Câmara Municipal
M
da Amado
ora
p
pode
a tod
do o temp
po, oficiosaamente ou a
interessad
requerimentto de qualquer
q
do,
d
determinar
a execu
ução das obras de
d
c
conservação
o necessárias à correção das más
c
condições
de segurançaa ou de salu
ubridade.

Artiggo 460.º
D
Dever
de lim
mpeza e higiiene
1.Indep
pendentem
mente do dever de
conservação, que co
onstitui attribuição dos
d
os de edificações ou fraçõ
ões
proprietário
urbanas, previsto
p
no
o artigo an
nterior e nos
n
artigos 89ºº e seguin
ntes do De
ecreto‐Lei n.º
555/99, dee 16 de deezembro, é proibido aos
a
proprietário
os, arrendatários ou occupantes, seja
qual for o tipo ou neggócio jurídiico que esteja
subjacente à ocupaçção de ed
dificações ou
frações
f
urrbanas, acu
umular no seu interrior
lixos, detrittos, dejetoss, animais ou
o resíduos de
qualquer natureza
n
qu
ue pela suaa quantidade,
dimensão, relevância ou perigosidade ponham
em causa a saúde e salubridade pública dos
d
moradores do prédio,, dos reside
entes na árrea
ha, dos transeuntes ou ain
nda
circunvizinh
quando estta situação constituir perigo e rissco
de incêndio
o ou explosãão para o prédio.
2.O dever
d
de limpeza e higieene
consagrado
o no número anteriorr integra taam‐
bém quais quer situaçções de insaalubridade, de
falta
f
de limpeza
l
ou
u higiene que afeteem
parcialmente
ediffícios
ou
u
fraçõ
ões,
mente varaandas, jane
elas, escad
das,
designadam
corredores,, alpendress, pátios ou
u logradourros,
mesmo que o interio
or daquelass se encontre
ondições de salubridaade, ficando
oa
em boas co
limpeza destas áreaas também
m sujeita ao
procedimen
nto e tramitação processual
regulado no
o artigo 461
1.º.
3.Não caem no ââmbito de aplicação do
presente artigo, as sittuações de insalubridaade
provocadass pela deterrioração ou falta de obras
de conservaação dos elementos e componentes
estruturais das fraçõess/edificaçõe
es, designad
da‐
mente, infiltrações ou ruturaas do sisste‐
ma/canalizaações de eesgotos ou de águas, as
quais ficam
m sujeitas ao
o estabeleciido no Regime
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Geral previssto no artiggo 89 º e seguintes do
G
d
D
Decreto‐Lei
555/99 de 16 de dezembro.
Artigo 461.º
Procedimento
1.Quand
do forem detetadas
d
s
situações
qu
ue
s integrem
se
m na prevvisão legal descrita no
n
a
artigo
anterrior é soliccitado à Au
utoridade de
d
S
Saúde
do Município
M
uma vistoriaa ao local na
n
s
sequência
d qual deverá ser elaborado um
da
u
relatório, a remeter ao
o Município da Amadorra,
d qual devverá constar, fundameentadamentte,
do
s a entid
se
dade conssultada é favorável à
in
ntervenção dos servviços competentes de
d
m
modo
a pôr fim à situaçção detetad
da.
2.Sempre que as situações envolvam a
p
presença
dee animais ou
o pragas no
n edifício ou
o
fogo habitaccional é solicitada a intervenção do
d
s
serviço
mun
nicipal comp
petente, paara realizaçãão
d vistoria ao
de
a local.
3.Quand
do o relaatório elab
borado peela
E
Entidade
consultada for favoráável a um
ma
in
ntervenção das autorid
dades admiinistrativas,, o
M
Município
d Amadoraa notifica o responsávvel
da
p
pela
situaçãão para, no prazo de 10 diaas,
e
efetuar
a lim
mpeza da fração
f
ou edificação
e
d
de
forma a repô‐la
r
naas condições higiénico
s
sanitárias
ad
dequadas à sua utilizaação normal,
s pena, de
sob
d não o faazendo, o Município
M
d
da
A
Amadora
prroceder à sua execuçãão coerciva,, a
e
expensas
do
o responsávvel.
4.Não existe a obrigatoriedade de se
c
consultar
as autoriidades saanitárias do
d
M
Município
da Amado
ora, semprre que, das
d
diligências
instrutóriass do Serviçço de Políccia
M
Municipal,
f possívell constatar e comprovvar
for
a existência de uma sittuação de insalubridad
i
de
e falta de limpeza e higiene
h
queer através da
d
in
nformação elaboradaa pelos aggentes, qu
uer
a
através
de reportagem
r
m fotográficaa anexada ao
a
relatório, seguindo o processso idêntica

tramitação
t
ao definido
o para os caasos instruíd
dos
com relató
órios do Un
nidade de Saúde
S
Públlica
ou da Divisãão Municipal de Veterinária.
5.O praazo indicado no número 2 não deeve
ser objeto de prorro
ogação a não ser que
q
ndamentos sérios e po
onderosos que
q
existam fun
o justifiquem.
6.Esgottado o p
prazo con
ncedido pela
autoridade administraativa nos terrmos do n.ºº 1,
e mantendo‐se a situação factual
f
ileegal
inalterada, o Municíípio da Am
madora toma
posse administrativa do imóvel ou fração em
e
causa, proccedendo ao arrombam
mento da po
orta
de entradaa do prédio
o ou fração
o se a mesma
não for voluntariamen
nte aberta, e executará a
operação de
d limpeza e remoção de todo o lixo
e detritos que se encontrem
m no interrior
daquelas, bem como à transsferência dos
d
animais, caaso os haja, para o CROAMA
A –
Centro de Recolha Oficial de Animais do
Município da
d Amadoraa.
6.Exceccionalmente, e em situações de
extrema gravidade, nomeadaamente, por
p
motivos dee segurançça, saúde e salubridaade
pública, ass entidadees referidaas no n.º 1
poderão, no
n relatório
o, solicitar a intervençção
imediata das
d
autoridades cam
marárias e a
urgente lim
mpeza do ed
difício/fração.
7.Quan
ndo se veerifiquem as situaçõ
ões
definidas no
n ponto anterior, a notificaçção
prevista no
o n.º 2 d
deste artigo
o faz‐se co
om
dispensa da
d audiênccia de inte
eressados nos
n
termos
t
da alínea a) do
o n.º 1 do artigo
a
103º do
Código do Procedimen
P
nto Adminisstrativo.
8.Na operação
o
d
de limpeza coerciva do
edifício/fração, para além dos agentes e
funcionário
f
os encarreggados destaa tarefa, deeve
estar preseente o Servviço de Polícia Municip
pal,
bem como
o, e se o Município da Amado
ora
entender seer adequad
da à situação, um Técnico
de Saúde, em
e representação da Autoridade
A
de
Saúde, e/o
ou a Veteerinária Municipal
M
q
que
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deverão acompanharr e supeervisionar a
d
in
ntervenção.
9.Nas situações em que o processo
a
administrati
ivo e a operação de limpeza
d
decorreu
no
os termos dos númeross anterioress e
n
nunca
foi possível
p
dettetar a identificação do
d
responsável pela situação de in
nsalubridad
de,
e virtude do local se encontraar devoluto e
em
s
sem
ocupaantes ou porque oss elementos
e
existentes
nos registtos do Município
M
d
da
A
Amadora
ou
u na Conseervatória reespetiva, sãão
o
omissos,
inssuficientes ou
o estão deesatualizados
é aposto no
o interior da
d fração e na respetiva
c
caixa
do co
orreio um aviso
a
comu
unicando aos
in
nteressadoss os mo
otivos da intervençãão
c
camarária
na fração /edifício, a su
ubstituição da
d
fechadura da
d porta e que
q as respetivas chavves
s encontrram apensadas ao processo de
se
d
n
notificação
correspond
dente, podeendo aquelees,
d
desde
que façam pro
ova inequívvoca da su
ua
leegitimidadee para aceederem ao
o interior da
d
fração e pro
ocedam ao
o pagamentto das custtas
s
suportadas
pelo Mun
nicípio da Amadora na
n
o
operação
dee limpeza, efetuar o leevantamento
d
daquelas
j
junto
dos serviços camarários
c
competente
es.
TITULO
O XVIII
Da utilizaação dos Reecreios da Amadora
A
Artigo 462.º
Objeto
O preseente Título regula as condições
c
d
de
utilização do
u
os diferentees espaços dos Recreios
d Amadoraa.
da
Artigo 463.º
Âmb
bito

atividades de natureza cultural definidas
d
pelo
Município da
d Amadoraa.
2.Os esp
paços dos R
Recreios da Amadora são
s
compostos por:
a)
Auditório
o com cap
pacidade paara
o em geral; 2
215 pessoaas: 209 parra o público
lugares reservados a pessoas com mobilidaade
reduzida e 2 lugares para os
o respetivvos
acompanhaantes; 2 llugares de
estinados aos
a
inspetores do IGAC
C (de aco
ordo com a
legislação em
e vigor);
Salão Nob
b)
bre;
Estúdio 1
1;
c)
Estúdio 2
2;
d)
Foyer, an
ntecâmara do
d Auditório
o;
e)
f)
Logradou
uro.
Artigo
o 464.º
Destino dos espaços
Os esp
paços referidos no n.º 2 do artigo
anterior destinam‐se ààs seguintess atividadess:
Auditório
o: espetáculos de teattro,
a)
dança, mussica, cinema, ensaios, conferênciias,
seminários,, colóquios ou outros eventos
e
que a
Câmara Municipal daa Amadora entenda por
p
adequados;
Salão Nobre: exposições, mostras
b)
e
quee a Câmaraa Municipal da
ou outros eventos
Amadora
A
entenda por adequadoss;
c)
Estúdios 1 e 2: teatro, dan
nça,
música, cinema, liteeratura, en
nsaios, wo
ork‐
shops, reun
niões ou de natureza siimilar;
d)
Foyer: apoio ao
os restantes
espaços dos Recreios d
da Amadoraa;
e)
Logradou
uro: parque
e privativo da
Câmara Municipal
M
d
da Amadora, cargas e
descargas inerentes ààs atividades do espaaço
cultural e de viaturas d
de emergên
ncia.

1. Os esspaços doss Recreios da Amado
ora
d
destinam‐se
e a proporrcionar a realização
r
d
de
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Artigo 465.º
Utilizaadores
Os espaços referiidos no artigo anterior
p
podem
ser utilizados por
p pessoass singularess e
e
entidades
ou organismos, públicos
p
o
ou
p
privados,
paara as ativiidades aí previstas,
p
nos
termos do disposto
d
no presente Código.
Artigo 466.º
Ho
orário de funcionamento
O horárrio de funcionamento dos diversos
eespaços doss Recreios da
d Amadoraa é fixado por
D
Despacho
do Presidentte da Câmaara Municip
pal
d Amadoraa.
da
Artigo 467.º
Regras dee conduta
No inteerior dos esspaços doss Recreios da
d
A
Amadora
é expressame
e
ente proibid
do:
a) Permanecer no Auditó
ório e nos
E
Estúdios
u
um
númeero de espetadorres
s
superiores
à lotação prevista;
b) Usaar telemóvveis no interior do
d
a
auditório,
bem como qualq
quer outtro
e
equipament
to que emitta sinal sono
oro suscetívvel
d perturbar o norm
de
mal funcionamento do
d
e
espetáculo
o atividadee.
ou
c) Foto
ografar,
filmar
o
ou
efetu
uar
g
gravações
áudio, exceto se tal for devidamen
nte
a
autorizado;
d) A entrada
e
de animais, salvo
s
quand
do
in
ntegrados em
e apresen
ntações ou espetáculo
os,
o
ou
quand
do se trate
t
de cães‐guia,
a
acompanha
ntes de defficientes visuais;
e) Deittar lixo foraa dos locais apropriado
os;
f) Escrrever ou risscar nas paredes, porttas
o janelas;
ou
g) Fumaar dentro do
d edifício dos Recreios
d Amadoraa;
da

h) Ingeerir qualqu
uer tipo de
e alimento ou
bebida foraa do Foyer o
ou do Salão Nobre;
i) Transsportar parra o interiorr do auditórrio,
objetos quee pela sua fforma ou vo
olume possaam
danificar qualquer
q
eq
quipamento
o ou material
instalado ou
o ainda pô
ôr em causaa a seguran
nça
do público e funcionárrios;
j) Entraar na sala aapós o início
o das sessõ
ões,
nos espettáculos dee declamaação, ópeera,
bailado, teeatro e no
os concerto
os de mússica
clássica, saalvo indicação dos assistentes
a
de
sala.
Artigo
o 468.º
Impedimentos
1.Os diversos
d
esspaços dos Recreios da
Amadora
A
n
não
podem
m ser cedidos para os
seguintes fiins:
a) Culto
o religioso;
b) Festas de fim de ano;
c) Even
ntos que, p
pelas suas característic
c
cas,
possam am
meaçar a seegurança do
o espaço, dos
d
seus equipaamentos e d
da eventuall assistênciaa;
d) Even
ntos que ap
pelem ao desrespeito
d
de
valores
v
co
onstitucionaais, nomeaadamente no
âmbito doss direitos, liberdades e garantias dos
d
cidadãos;
2.Não é permitida aos utilizadorres,
ntes em eespetáculoss ou outros
intervenien
eventos, a alteração
o ou mod
dificação dos
d
espaços para outros fiins que não
o aqueles paara
que foram autorizados
a
s.
Artigo
o 469.º
Reserva d
de espaços
1. Os interessado
os na uttilização dos
d
diferentes espaços do
os Recreioss da Amado
ora
devem ap
presentar um reque
erimento de
reserva (p
pedidos eexternos à autarquia),
conforme minuta d
disponível no sitio do
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Município da Amadora.
M
2. O refferido requ
uerimento de reservva,
d
deve
ser apresentado com uma antecedênc
a
ia,
m
mínima
de 60
6 (sessentaa) dias e mááxima de 12
20
(cento e vinte) dias, em
m relação à data previssta
d utilização
de
o.
3. O incumprimen
nto do previsto
p
nos
n
números
a
anteriores
determina a rejeiçãão
liiminar do reequerimentto.
4. A auto
orização para utilização
o é proferid
da
p
por
Despaccho do Presidente
P
da Câmaara
M
Municipal
daa Amadora..
Artigo 470.º
Requisição de espaçoss
Os serviiços do Município da Amadora,
A
qu
ue
c
careçam
de utilizar os espaços
e
dos Recreios da
d
A
Amadora,
devem fazerr a reserva do
d espaço na
n
In
ntranet municipal.
Artigo 471.º
os do pedido
o de reservaa
Elementos instrutório
ou req
quisição
1. Os pedidos
p
de cedência dos espaços
d Recreio
dos
os da Amad
dora para as entidades
p
previstas
no
os artigos 46
69.º e 470.ºº do presen
nte
C
Código
deveem ser instrruídos com os seguintes
e
elementos:
a) Identtificação da
a entidade organizado
ora
d evento, número
do
n
de identificaçãão fiscal, sed
de
e respetivoss contatos;
b) Identtificação do respo
onsável da
d
e
entidade
pelo evento e respetivoss contatos;
c) Indiccação do fiim a que se destina a
u
utilização;
d) Indiccação das datas e horários de
d
u
utilização;
e) Indiccação dass datas e horários
n
necessários
à utilizaação do espaço
e
paara

ensaios, atiividade, mo
ontagem e desmontage
d
em
de equipam
mentos e ou
utros;
2. Paraa além dos elementoss previstos no
número anterior,
a
p
para a utilização
u
do
Auditório,
A
d
devem
ser ainda apre
esentados, até
a
10 dias úteis antes do evento:
a) Esqu
uemas técniicos de luz e som;
b) Esquemas técnicos de palco,
nomeadam
mente, colocação de
d
pesso
oas,
aparelhos e adereços;
c) Ind
dicações acerca dos cenáriios,
nomeadam
mente,
ccaracterísticcas
geraais,
dimensões,, articulaçãão com a mecânica de
cena e arru
umação prévvia;
d) Lista de necesssidades esspecíficas dos
d
camarins e bastidores;;
e) Listaa de outros requisitos técnicos
t
ou de
outra ordem
m;
f) Alinh
hamento do
o programa específico;
g) Indiccação do nú
úmero de in
ntervenienttes:
artistas, téccnicos e outtros.
3. Paraa além dos elementoss previstos no
número 1, para a utilização dos Estúdios
E
1e2
e do Saalão Nobre, devem
m ser ain
nda
apresentad
dos:
a) Necessidades logísticas a nível de
mesas, cadeiras, cavaletes ou outtros;
b) Deesenho dee implementação das
d
necessidades logísticass do local.
s
req
quisitantes do Município
4. Os serviços
da Amado
ora ou qu
ualquer ou
utra entidaade
devem indiicar, sempre que nece
essário, outros
elementos necessárrios à re
ealização da
divulgação do evento
o no local, como sejaam,
fichas
f
técniicas, textos e fotografiaas.
5. Sem
mpre que neecessário, o Município da
Amadora
A
p
podem
solicitar outro
os elementos
adicionais, bem com
mo, esclarecer todas as
dúvidas de natureza téécnica e/ou funcional dos
d
mesmos.
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Artigo 472.º
H
Horário
dos espetáculos
Os utiilizadores e interveenientes em
e
e
espetáculos
ou outross eventos obrigam‐se
o
a
respeitar oss horários de
d funcionamento beem
c
como
os horários previiamente divvulgados, nãão
p
podendo
plaanificar a su
ua atuação,, participaçãão
o ocupaçãão de tempo no espaço seem
ou
c
consultar
o Município da
d Amadoraa.
Artigo 473.º
Tipo de eventos
1. A programaçção dos Recreios da
d
A
Amadora
no
o auditório
o e seus espaços
e
pod
de
in
ncluir even
ntos proposstos ou orgganizados, no
n
todo ou em parte, pelo
os serviços da autarqu
uia
o por entidades exteeriores ao Município
ou
M
d
da
A
Amadora.
2. A seleção das atividades do auditórrio
é da exclusiva responssabilidade do
d Municíp
pio
d Amadoraa podendo indeferir os
da
o pedidos de
d
reserva ou requisição
o dos espaços, caso se
o
observe
uma ou mais das
d seguintees situaçõess:
a) Imp
possibilidad
de de conciliação co
om
o
outros
pedid
dos efetuad
dos;
da
atividade
b) Inadequação
às
c
característic
cas do recinto;
c) Riscco para a seegurança do
os utentes ou
o
p
para
a conservaçãão dos espaços e
e
equipament
tos;
d) Dessrespeito pelas
p
regrass de condu
uta
e
estabelecido
os no artigo 467º ou que possaam
p em causa o bom‐n
pôr
nome do Município
M
ea
h
honra
dos seus
s
muníccipes ou daas quais nãão
resultem beenefícios para a comunidade;
e) Imp
possibilidad
de de garan
ntia de meios
e condiçõess necessáriias à presttação de um
u
s
serviço
de qualidade;
3. O Município
M
da Amadoraa reserva‐see o
d
direito
de apreciar
a
os pedidos de reserva ou
o

requisição em funçção das atribuições
a
e
competênccias autárrquicas, do
d
interessse
municipal, cívico e culltural dos eventos,
e
asssim
como dos seus objettivos e da oportunidaade
para a sua realização.
r
Artigo
o 474.º
Prograamação
1. A planificação, programaçção e seleçção
das atividades do aud
ditório e se
eus espaçoss é
estabelecid
da
da por Despacho do Presidente
P
Câmara Mu
unicipal da A
Amadora.
2. Sem
m prejuízo d
das previstaas no ANEXO
OV
ao presente regulameento, a proggramação dos
d
Recreios daa Amadora pode determinar outras
obrigações e deverees das parrtes, no que
q
concerne à autarq
quia e às
à diferentes
entidades.
Artigo
o 475.º
Prioridades
Têm prrioridade dee reserva, re
equisição e de
utilização dos espaaços dos Recreios da
Amadora,
A
p seguintte ordem:
pela
a) Assembleia M
Municipal daa Amadoraa e
Câmara Mu
unicipal da A
Amadora;
b) Asseembleias e Juntas de Freguesia do
Concelho da Amadora;
c) Entid
dades Acreditadas jun
nto da Câmaara
Municipal da
d Amadoraa
d) Outtras Associações do Município da
Amadora;
A
e) Ou
utros interessados re
esidentes ou
sedeados no
n Município
o da Amado
ora;
f) Outros interessaados.
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Artigo 476.º
Equipam
mentos
1. Os equipamentos exisstentes nos
e
espaços
d
dos
Recrreios
da
Amadorra,
n
nomeadame
ente, luminotécnico, sonoro e
in
nformático,, são propriedade do Município de
d
A
Amadora
e só podem
m ser man
nuseados por
técnicos da autarquia ou por técnicos por ela
e
in
ndicados, não
n
poden
ndo ser deeslocados do
d
lo
ocal onde se encontram
m instalado
os.
2. Semp
pre que os equipam
mentos sejaam
in
nsuficientess ou inadeequados ao evento, o
requerente pode, a expensaas própriaas,
p
proceder
ao seu reforço, desde qu
ue
c
compatível
c
com
o já exxistente.
3. A instalação dos equipamentos
referidos no
o número 1.
1 do presen
nte artigo, só
p
pode
ser feeita na presença de técnicos do
d
M
Município
da Amadora ou por téccnicos por ele
e
in
ndicados, podendo estes imp
pedir a su
ua
in
nstalação, sempre que dela posssam resulttar
d
danos
para o espaço ou para os equipamentos
m
municipais.
Artigo 477.º
Cedênciaa de equipaamentos de luz, som,
im
magem e ou
utros materiiais
m, imagem e
Os equipamentos de luz, som
o
outros
materiais existtentes nos Recreios da
d
A
Amadora
sãão propriedade do Município
M
d
de
A
Amadora,
nãão podendo
o ser cedidos a nenhu
um
título para entidades
e
exxternas.
Artigo 478.º
Materiais promoccionais e de apoio
1.
A afixaçãão e exposição, no
n
in
nterior e exterior
e
do
o espaço, de cartazees,
fotografias ou outros materiais pertencenttes
a artistas,, grupos dee artistas, utilizadores
aos
u
se

organizadores, necesssitam de autorizaçção
prévia, e se esta for con
ncedida, está
condicionad
da pelo asp
peto do conjunto, mo
odo
de organizaação, ocupaação e arranjo do espaaço
e pela segurança e livrre circulação
o das pesso
oas.
Para a in
nstalação, no interiorr e
2.
exterior do
o espaço, d
de mesas de receção
o e
outros serrviços durrante a realização
r
de
espetáculoss, conferên
ncias e eve
entos afins,, é
estabelecid
do, entre oss serviços competentes e
os organizaadores, o m
modo de co
olocação a fim
f
de não prejudicar
p
a seguraança e livvre
circulação das
d pessoass.
Artigo
o 479.º
Responsab
bilidade do Município da
d Amadoraa
1.O Mu
unicípio da Amadora superinten
nde
em tudo o que se relaacione com
m as atividad
des
a desenvolver nos R
Recreios daa Amadoraa e
assegura o normal funcionamento dos
d
espaços, nomeadam
mente quaanto à sua
s
conservação, manutenção da orrdem públiica,
controlo e fiscalização
f
.
2.Conso
oante as neecessidadess e o espaço,
estão sem
mpre presentes funcionários do
Município da
d Amadora responsávveis pela saala,
bilheteira, bem como pelas quesstões técniccas
o equipamento e espaçços.
relativas ao
3.O Mun
nicípio da A
Amadora nãão se respo
on‐
sabiliza pelo desaparrecimento ou danos de
quaisquer bens ou valores, pertença de
utilizadoress ou terceiro
os.
4.O Município
M
d
da Amado
ora não se
responsabiliza pelo ccontrolo e vigilância de
menores, sejam estes partiicipantes ou
assistentes do eventto, devend
do estes ser
permanentemente
acompanh
hados
p
por
responsáveeis, em n
número adequado
a
ao
número de crianças prresentes.
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Artigo 480.º
Resp
ponsabilidade dos uten
ntes
Sem prejuízo
p
dee eventuaal responssa‐
b
bilidade
penal, os utentes dos Recreios da
d
A
Amadora
ficcam integraal, solidária e civilmen
nte
responsáveis pelos danos caausados nos
e
espaços
e seus equipamentos,, durante o
p
período
de utilização
u
o desta deccorrente, nos
ou
termos geraais do direito
o.
Artigo 481.º
Tarifas
1.
Pela utilização doss espaços e
e
equipament
to dos Reccreios da Amadora
A
sãão
d
devidas,
ass tarifas co
onstantes da respetiva
T
Tabela,
sem
m prejuízo de
d outros encargos
e
qu
ue
h lugar.
haja
2.
Pela utilizzação de equipamen
e
to
a
audiovisual,
quando accompanhad
do de pesso
oal
e
especializad
do da autaarquia, são
o devidas as
tarifas consttantes da reespetiva Tab
bela.

a) Faltaa de pagam
mento das taxas devid
das
conforme tabela de taxas e ou
utras receitas
municipais;;
b) Utilização para fins dive
ersos daquele
para que fo
oi concedid
da ou por pessoa
p
diversa
da que foi autorizada;
a
c) Inob
bservância d
do disposto neste Título
o;
Artigo
o 484.º
Segguro
O Mun
nicípio pod
de exigir àss entidadess a
quem seja autorizaada a uttilização dos
d
auditórios Municipaiss, a celebrração de um
u
contrato dee seguro d
de responsaabilidade ciivil,
em montan
nte a fixar, q
que contem
mple quaisqu
uer
danos pro
ovocados a pessoaas e beens,
decorrentes da reealização do even
nto,
respetivos preparativo
p
os e conclussão.
TITULO XIX
Da utilização do C
Complexo Desportivo
M
Municipal
M
Monte da Galega

Artigo 482.º
Outras taxaas e licençass
O

CAPÍTTULO I
Disposiçõ
ões Gerais

A falta de comprrovação do
o pagamento
aatempado, às entidaades comp
petentes, de
d
todas as ob
brigações deecorrentes da criação
oe
e
exibição
dee espetáculos, nomeaadamente as
q resultam
que
m do Códiggo de Direittos de Auto
or,
a
acarreta
a perda do direito à utilização
u
dos
R
RDA.

Artigo
o 485.º
Ob
bjeto

Artigo
o 483º
Cancelameento da auto
orização dee utilização
A autorização de utilização é cancelad
da
n seguintees casos:
nos

O preesente Título regulaa o acessso,
utilização e funcion
namento do
d Compleexo
Desportivo Municipal Monte da Galega.
G
CAPÍTTULO II
Insstalações e equipamen
ntos
Artigo
o 486.º
Instalações
São con
nsideradas instalaçõess do Compleexo
Desportivo Municipal Monte da Galega tod
das
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aas constru
uções interiores e exteriorres
d
destinadas
à prática deesportiva e ao
a seu apoiio,
d
designadam
mente:
a)
Campo dee futebol rellvado;
b)
Pista de attletismo
Balneárioss;
c)
d)
Sala de arrumos;
e)
Mini‐ginássio;
f)
Salas de apoio técnico;
g)
Gabinete de segurança;
h)
Sala de caldeira;
i)
Central hid
dropressoraa;
j) Instalaações sanitáárias;
k)
Bancadas..
Artigo 487.º
Campo relvado
1.O cam
mpo relvado
o está afeto
o à prática de
d
jo
ogos e treiinos de futtebol e com
mpetições de
d
a
atletismo.
2.É exp
pressamentee proibido o arremesso
d projéteis para o cam
de
mpo relvado
o.
3.O martelo, o darrdo, o disco
o e o peso só
p
podem
ser arremessad
a
dos durantee a realizaçãão
d competiçções oficiaiss de atletism
de
mo.
4.O campo relvaado tem como limiite
m
máximo
de referência de
d utilização vinte horras
s
semanais.
mpo relvado
o não podee ser utilizad
do
5.O cam
e dois diass por seman
em
na, que são reservadoss à
s manutenção e consservação.
sua
CAPÍTU
ULO III
Utilizzação
Artigo
o 488º
Horáário
O horário de funcionamento das
in
nstalações desportivass do Montee da Galegaa é

fixado
f
por Despacho d
do Presiden
nte da Câmaara
Municipal da
d Amadoraa.
Artigo
o 489.º
Condições de utilização
1.A cedência das instalaçõe
es classifica‐se
em dois tipos:
a)Com caráter regular – quando se
pretende a utilização das instalaações duran
nte
uma época desportiva ou um ano
o letivo;
b)Com caráter pontual – quando se
pretende a utilização d
das instalaçções para uma
determinad
da atividad
de, num dia e ho
ora
específicos.
2.Os requerimen
r
ntos para utilização do
Complexo Desportivo
o Municipaal Monte da
Galega devvem ser fo
ormulados em impressso
próprio dissponível no
o sítio do Município da
Amadora,
A
c
com
as segu
uintes anteccedências:
a)Com caráter reggular, durante o mês de
junho,
j
saalvo oco
orrências devidamen
nte
justificadas
j
s;
b)Com caráter pontual, até 72
7 horas antes
da utilização.
3.Em ambos
a
os ccasos, os requerimen
r
tos
para utilizaação das in
nstalações devem
d
refeerir
os seguintees elemento
os:
a)Identtificação da entidade requerente;
b)Contacto doss responsáveis pela
orientação técnica das ativid
dades e do
responsáveel da entidad
de;
c)Identtificação daa modalidad
de desporttiva
a praticar, número dee utentes previstos e seu
s
escalão etáário, referin
ndo a eventual presen
nça
de assistência;
d)Perío
odo e horrário de utilização
u
d
das
instalações.
4.A ap
presentação
o de reque
erimento paara
utilização das insttalações pressupõe
p
a
aceitação e o cum
mprimento do presen
nte
Código.
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5.Não é permitid
do aos uteentes utilizzar
o
outro
local do compleexo desportivo senão o
q foi soliccitado/autorrizado.
que
6.A cedência das in
nstalações é comunicad
da
p escrito à entidade requerentee sob a form
por
ma
d autorizaçção das meesmas, com
de
m a indicaçãão
d
das
condições previaamente accordadas, só
p
podendo
s
ser
revogaada quando motivos
p
ponderosos,
, imputáveeis aos uteentes, ou ao
a
M
Município
da Amadora,, assim o justifiquem.
7.Se no caso previsto na alíneea a) do nºº 1
d presentee artigo, o utente
do
u
prettender deixxar
d utilizar as instalações anttes da daata
de
e
estabelecida
a para o fin
nal da épocca desportiva
o do ano escolar,
ou
e
devve comunicaar o facto por
e
escrito
com
m uma antecedência mínima de
d
q
quinze
diass úteis, sob
b pena de continuar a
s
serem
deviidas as respetivas taarifas e nãão
d
devolução
d pagamen
do
nto.
8. O disposto no presente artigo
a
não se
a
aplica
aos utentes
u
individuais que pretendaam
u
utilizar
a pista de atletissmo.
Artigo 490.º
Priorid
dades
g
do Complexo
o Desportivvo
1.Na gestão
Monte da Galega procurar‐se
M
Municipal
p
e‐á
s
servir
todoss os interessados, no sentido
s
de se
rentabilizar a sua utilizzação, de acordo
a
com
ma
s
seguinte
ord
dem de prio
oridades:
a)
Atividadess de Treino
o e Formaçãão
D
Desportiva;
b)
Atividadess de Educaação Física e
D
Desporto
Esscolar;
Atividadess Recreativvas e Prática
c)
D
Desportiva
Informal;
d)
Atividadess Competitivas;
e)
Outras atividades.
2.Na hieerarquia dee prioridadees, dentro de
d
c
cada
grup
po supra enunciado
o, é dad
da
p
preferência
a
in
niciativas
desportivvas

promovidass ou apoiaadas pelo Município da
Amadora
A
bem com
mo às atividades dos
d
clubes/coleetividades sediados no
o Município da
Amadora
A
e cuja especcificidade das instalaçõ
ões
seja a maais adequada para a modalidaade
desportiva a desenvolvver.
3.Determinam a prioridade de utilizaçção
das instalaações por clubes, asssociações ou
coletividadees as atividades desportivas mais
m
regulares e assíduas, que comp
provadamen
nte
movimenteem um maior número de
praticantess, tendo em conta os
o respetivvos
escalões ettários, e esstejam enq
quadradas por
p
e
técnicos
t
qualificad
dos
dessportiva
pedagogicaamente.
4.São sempre
s
considerados,, para efeitos
de ordenaação de ccandidatos à utilizaçção
regular, aqueles utentes que
e, na épo
oca
anterior, mantiveram
m
uma prática desporttiva
mais regulaar e assídua.
5.Comp
pete ao M
Município da Amado
ora
apreciar as situações q
que, pela sua naturezaa e
m
ju
ustifiquem uma
u
aplicaçção
interesse municipal,
diferente
da
ord
dem
de
prioridad
des
estabelecid
da.
o 491.º
Artigo
Utilização simultâneaa
ões
Caso as caractterísticas e condiçõ
técnicas
t
daas instalaçõ
ões assim o permitam
m, e
desde quee daí não resulte prejuízo
p
paara
qualquer dos
d utentess, pode serr autorizadaa a
sua utilizaçção simultâânea por duas
d
ou mais
m
entidades.
Artigo
o 492.º
Utilização
o coletiva po
or escolas e associaçõees
1.A uttilização co
oletiva dass instalaçõ
ões,
particularm
mente por esscolas e clubes, é semp
pre
159

CÂ
ÂMARA
A MUNIICIPAL
L DA AM
MADOR
RA

ccondicionad
da ao acompanhameento de um
u
p
professor
e//ou de um técnico.
t
2.Os grrupos ou equipas
e
uteentes deveem
o
obrigatoriam
mente nom
mear, no pedido de
d
u
utilização
daas instalaçõ
ões, um resp
ponsável peela
a
atividade,
que é o únicco interlocu
utor junto da
d
e
entidade
gestora, comp
petindo‐lhee:
a) Zelaar junto dos praticantes peelo
c
cumpriment
to das norm
mas do preseente Título;;
b) Asssumir a responsab
bilidade por
q
qualquer
infração ao presente Códiggo
c
cometida
peelos respetivvos pratican
ntes;
c) Verificar juntam
mente com o funcionárrio
d serviço,, o estad
de
do das in
nstalações e
e
equipament
to utilizado
o, caso see verifiqueem
q
quaisquer
danos.
Artigo 493.º
missibilidad
de da autorização de
Intransm
utilizzação
As insttalações sãão cedidas à entidad
de
requerente, não podeendo esta transmiti‐laas,
s qualqueer forma, a outrem.
sob
o
Artigo 494.º
orização dee utilização
Cancelameento da auto
da,
1.A autorização dee utilização é cancelad
a
após
audiçção de to
odos os interessado
os,
q
quando
see verifiquee qualquer uma das
s
seguintes
sittuações:
das tarifas de utilizaçãão
a)Não pagamento
p
d acordo com
de
c
os proccedimentoss descritos no
n
p
presente
Có
ódigo;
b)Danoss intencionalmente prroduzidos nas
in
nstalações e no equipamento
o afeto ao
a
c
complexo
desportivo, provo
ocados por
d
deficiente
utilização, enquanto não foreem
financeiramente cobertos pela entidade ou
o
g
grupo
de uteentes respo
onsável;

c)Utilizzação para fins diverrsos daqueeles
para que fo
oi concedidaa autorizaçãão;
d)Utilizzação por entidades ou utentes
estranhos aos
a que foraam autorizaados;
e)Não cumprimento das disposições do
presente Tíítulo.
2.O cancelamen
c
nto da utilização é
notificado pelo Mun
nicípio da Amadora à
respetiva entidade utilizadora, de
evendo conter
os respetivo
os fundameentos.
Artigo
o 495.º
Requisição das instalaçõ
ões
1.A títu
ulo excecional e para o exercício de
atividades que
q não possam, sem grave
g
preju
uízo
para o intteresse pú
úblico, ter lugar nou
utra
ocasião, pode
p
o M
Município da Amado
ora
reservar‐see o direito de requisitar
r
as
instalações cedidas, aainda que com preju
uízo
dos utenttes, mediante com
municação às
entidades lesadas com
m um mínim
mo de seten
nta
e duas horaas de anteceedência.
2.As entidades leesadas pelo
o disposto no
número anterior têm direito à utilizaçção
noutro horáário, sem prejuízo de terceiros.
CAPÍTTULO IV
Con
nduta
Artigo
o 496.º
Ressponsabilidaade dos ute
entes
1.Os uttentes das instalações do Compleexo
Desportivo Municipal Monte daa Galega são
s
integral,
solidáriaa
e
civilmen
nte
responsabilizados pelos danos causados nas
n
mesmas, durante
d
o p
período de utilização ou
desta decorrrente.
2.A seggurança do
os utentes é da exclussiva
responsabilidade das entidades utilizadorass e
dos próprio
os utentes.
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Artigo 497.º
Prática deesportiva
1.Duran
nte a utiliização dass instalações
d
devem
os utentes
u
pautar a sua conduta de
d
m
modo
a não
o perturbarr os demaiss utilizadorees,
p
promovendo
o o respeito mú
útuo, a sã
c
camaradage
em, o desportivismo
o e a bo
oa
e
educação.
2.Em caaso de desrrespeito daas normas de
d
c
conduta
prrevistas no
o presente Título, por
p
parte
de qualquer
q
utente que perturbe o
n
normal
fun
ncionamentto das atividades, o
M
Município
d Amadoraa reserva‐see o direito de
da
d
n
não
autorizar a sua permaanência nas
in
nstalações, solicitand
do os funccionários de
d
s
serviço
o
imediaato
aban
ndono
dos
p
prevaricado
res, e rep
portando taal facto por
e
escrito
ao reesponsável técnico.
3.No caaso previstto no núm
mero anterior
p
pode
o Município
M
d Amadorra fixar um
da
u
p
período
dee interdiçãão dentro do qual é
p
proibido
ao
o autor daa infração o acesso a
q
qualquer
instalação deesportiva do
d Municípiio,
s
sem
prejuízo
o das sançõ
ões previstaas na lei gerral
e demais san
nções do prresente Cód
digo.
Artigo 498.º
blico
Púb
1.É livree o acesso de público às bancadas
do complexxo desporttivo, com exceção das
d
c
competiçõe
s oficiais, attividades deesportivas ou
o
o
outros
eventos com entradas pagaas.
2.Nas atividades sem entrradas pagaas,
d
devem
as entidadess utilizadorras, caso o
p
pretendam,
mencionarr no pedido de utilizaçãão
a ausência de
d assistênccia.
3.Não é permitido ao público a
in
nterferênciaa no norm
mal funcion
namento das
a
atividades
d
desportivas
, através de
d atitudes e
c
comportame
entos imp
próprios em
e
recintos

públicos e desportivo
os, em particular açõ
ões
passíveis de prejudicaar as atividaades, ou fazer
comentário
os ofensivvos à diggnidade dos
d
praticantess, técnicos e funcionários.
Artigo
o 499.º
Balneários
b
ssão utilizad
dos exclusiva‐
1.Os balneários
mente parra troca d
de vestiário e higieene
pessoal, em
m períodos anteriores e posteriores
à prática desportivaa, não devvendo a sua
s
utilização exceder o limite máximo de
d vinte minutos.
referência de
2.Os utentes ssó devem utilizar os
balneários indicados pelos fun
ncionários de
serviço.
3.O Município
M
da Amadora não se
responsabiliza pelo deesaparecimento ou daano
de quaisq
quer valorres pesso
oais que se
encontrem nos balneáários.
4.Apóss a sua utillização o fu
uncionário de
serviço faz vistoria, p
para averiguar a correeta
utilização dos
d balneáriios.
5.Quaissquer dano
os materiais são alvo de
elaboração de um rrelatório, assinado
a
pelo
funcionário
f
o de serviço
o e pelo re
esponsável do
grupo praticante.
pete ao ressponsável de cada esco
ola,
6.Comp
clube, ou grupo
g
de utentes fechaar a porta dos
d
seus respettivos balneários e entregar a chaave
ao funcionáário de servviço.
Artigo
o 500.º
Vestuário
o e calçado
1.Só é permitido
o o uso, nos espaçços
destinados à prática desportiva, de
d vestuário
oe
calçado adeequado às rrespetivas modalidade
m
s.
2.O caalçado utillizado no exterior das
d
instalações não pode ser utilizado nos espaçços
de prática desportiva.
d
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3.Cabe ao funcionáário de servviço avaliar as
c
condições
dos equip
pamentos, vestuário e
c
calçado
dos utentes im
mpedindo a sua
s utilizaçãão
n espaçoss de práticca desportivva, caso nãão
nos
s
sejam
adequ
uados.

reserva do
o espaço desportivo, apresentan
ndo
documento
o comprovativo.

Artigo 501.º
Entradaa e circulaçãão nas instaalações

Artigo
o 503.º
Benefícioss financeiross

1. O pú
úblico presente nos eventos
e
e na
n
a
assistência
a treinos ou outraas atividades
a
apenas
tem
m acesso à bancada destinada à
a
assistência,
sendo o espaço de prática
d
desportiva
de exclusivvo acesso aos utentees,
p
praticantes,
atletas, árrbitros e delegados aos
jo
ogos.
2. É proibida
p
a entrada de pesso
oas
e
estranhas
a serviço nas depen
ao
ndências nãão
d
destinadas
a utentess, as quais devem esttar
aos
d
devidament
te assinalaadas ou previamen
nte
in
ndicadas peelos funcion
nários de serviço.
3. É exp
pressamentte proibida a entrada de
d
a
animais
e viaturas não auto
orizadas nas
in
nstalações.

Quando da utilizaação das instalações do
o Municipaal Monte da
Complexo Desportivo
Galega advier ao utentte benefício
os financeirros,
mente por ações de cobrança de
nomeadam
bilhetes, dee venda de serviços, de
d publicidaade
ou de tran
nsmissão teelevisiva de determinaado
uma autorrização préévia
evento é obrigatória
o
do Municíp
pio da Am
madora, seggundo term
mos
acordados entre
e
as partes.

CAPÍTU
ULO V
Gestão e manutenção
m
Artigo 502.º
Seguro
1.O Mu
unicípio da Amadora,
A
n âmbito da
no
d
leegislação aplicável, deeve celebraar um seguro
d responsabilidade civil quee cubra os
de
p
possíveis
danos corporais e materriais causados
a
aos
utilizad
dores ou a terceiros durante as
a
atividades
desportivvas
realiizadas
nas
in
nstalações do
d complexxo desportivvo.
2.No caaso de o uttente já esttar abrangid
do
p contrato
por
o de seguro
o que cubraa os riscos de
d
a
acidentes
pessoais, deeve o mesm
mo declararr a
a
assunção
dee tais respo
onsabilidadees, no ato de
d

CAPÍTTULO VI
Publicidade e recolha de im
magens

Artigo
o 504.º
Publicidade
1. A exploração de publicidade no
Complexo Desportivo
o Municipaal Monte da
Galega requ
uer um parecer prévio
o do Município
da Amado
ora, o quaal é fundaamentado na
legislação aplicável
a
en
no Título VII do presen
nte
Código.
2. Às entidades com jogos oficiais é
de painéis publicitárrios
permitido o uso d
p
o efeiito,
amovíveis em áreas definidas para
c
nto
desde que disso dê eem prévio conhecimen
ao Municíípio da A
Amadora, aquando do
requerimen
nto para a utilização
o do espaço,
sendo o diireito à suaa exposição
o limitado ao
período de duração do
os respetivo
os jogos.
3. O Município
o da Am
madora po
ode
concessionaar
diretaamente
espaços
e
do
complexo desportivo para fins publicitáriios,
nos termoss e condiçõees a fixar po
or deliberaçção
da Câmara Municipal d
da Amadoraa
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Artigo 505.º
Reecolha de im
magens e so
om

desportivass são impu
utados à entidade orga‐
nizadora.

1.A cap
ptação de som ou imagens no
n
in
nterior das instalações desportivvas carece de
d
p
prévia
autorrização das entidades responsáveeis
p
pelas
ativid
dades, bem
m como do
os respetivos
in
ntervenienttes, de form
ma a evitarr violação de
d
d
direitos
de autor
a
e de im
magem.
2.Carece de autorrização do Município da
d
A
Amadora,
a captação de imagens ou de so
om
q
quando
as atividades sejam pro
omovidas ou
o
a
apoiadas
peelo Municípiio.
3.Podem
m ser impo
ostos limitees à captaçãão
d imagenss, que se podem
de
p
preender com o
tempo disp
ponível paara essa captação, o
m
momento
da atividade ou o local onde podeem
s captadaas, os quaiss constarão
ser
o sempre na
n
a
autorização
cedida.

Artigo
o 507.º
Policiam
mento, licenças e auto
orizações

CAPÍTU
ULO VII
Competiçõees oficiais, espetáculos
e
s desportivaas
e outross eventos
Artigo 506.º
Competiçõ
ões oficiais, atividades desportivas
d
s,
espetáculos desporttivos e outro
os eventos
1. As in
nstalações do
d Complexxo Desportivvo
M
Municipal
M
Monte
da Gaalega podem
m ser cedidas
a terceiros, para a reaalização dee espetáculos
d
desportivos
e outros eventos, mediante as
c
contrapartid
das de intteresse público que o
M
Município
d Amadora entenderr adequadaas,
da
e
estabelecida
as em instru
umento juríídico próprio.
2. Os encargos
e
reesultantes da
d realizaçãão
d espetácculos despo
dos
ortivos e ou
utros eventos
s imputad
são
dos à entidaade organizaadora.
3. Os danos
d
causaados nas in
nstalações do
d
c
complexo
d
desportivo
d
durante
a realização
r
d
de
e
eventos,
competiçõ
ões
ou
atividades

1. Ass entidad
des reque
erentes são
s
responsáveeis pelo po
oliciamento e serviço de
apoio méd
dico nas instalaçõess durante a
realização de eventoss que o detterminem por
p
lei, regulam
mento desp
portivo ou por indicaçção
do Municíp
pio da Amaadora, assim como pela
obtenção seguros, licenças ou autorizaçõ
ões
necessáriass à realizaação de in
niciativas co
om
assistência aberta ao p
público em geral.
2.O policiament
p
to e fisccalização das
d
instalações são coord
denados em
m colaboraçção
com os funcionários de serviço
o ao pavilh
hão
polivalente.
CAPÍTU
ULO VIII
Pessoal em
m serviço nas instalaçõe
es desportivvas
Artigo
o 508.º
Pesssoal
1.Os seerviços nas instalaçõess do Compleexo
Desportivo Municipal Monte daa Galega são
s
os por funciionários do Município da
assegurado
Amadora
A
em colabo
oração co
om entidad
des
externas prrestadoras de serviçoss de limpezaa e
vigilância.
v
2.No âmbito das suas compe
etências, caada
funcionário
f
o do Compleexo Desporttivo Municipal
Monte da Galega
G
devee:
a)Cump
prir as ind
dicações su
uperiores que
q
lhe são trransmitidas,, atuando sempre co
om
elevado grau de proffissionalism
mo, a bem da
prestação de
d um serviiço público de qualidade,
e manter uma
u
atitudee de empen
nhamento, de
colaboração
o e de interesse pelo bo
om
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funcionamento do com
mplexo desp
portivo e das
a
atividades
aí desenvolvvidas;
b)Colab
borar e trabalhar num
m regime de
d
in
nterajuda em
e relação
o aos funccionários das
e
empresas
dee vigilância e limpeza e aos demaais
funcionárioss municipais, quer na sua presença
q
quer
eventualmente na sua substituiçãão
p
pontual,
e, consequen
ntemente, na
n realizaçãão
d
dos
serviço
os e tarefaas a cargo
o do pesso
oal
a
ausente.
CAPÍTU
ULO IX
Aceesso
Artigo 509.º
Aceesso à prátiica desportiiva
No âmb
bito das ativvidades físiccas e despo
or‐
tivas realizzadas no Complexo Desportivvo
M
Municipal
M
Monte
da Galega, consstitui especial
de cada utente assegurar‐sse,
o
obrigação
p
previamente
e, de quee não tem
m quaisqu
uer
c
contraindica
ações para a sua práticca.

Artigo
o 511.º
Protocolos de utilizaçãão
1.Podeem ser celebrados com
m unidades de
saúde, orgganismos d
de solidariedade soccial,
estabelecim
mentos dee ensino, associaçõ
ões,
de
clubes ou outras instituições, protocolos
p
utilização das instaalações do
d
compleexo
desportivo,, em termoss a definir pelo
p Município
da Amado
ora, assegurando ass necessárrias
contrapartidas de interesse públicco.
2.A ceelebração d
de protocollos não po
ode
implicar, em
e caso aalgum, a utilização
u
d
das
instalações em regime de exclussividade, neem
prejudicar a normal utilização do Compleexo
Desportivo Municipal Monte daa Galega por
p
outras entid
dades interressadas.
TITULO XX
Da utilização dos recintos de
esportivos
escolares pelo mo
ovimento asssociativo
desportivo
o da Amado
ora
Cap
pítulo I
Disposiçções Gerais

Artigo 510.º
Tarifas
1.Sem prejuízo
p
das isenções ou reduções
previstas no
p
o presente Código, a cedência das
in
nstalações implica o pagamento
o das tariffas
p
previstas
naa Tabela de Tarifas do Município da
d
A
Amadora.
2.A não
o comparência à atividaade marcad
da,
s
sem
aviso prévio de cancelamento
o, nos termos
d nº 7 do
do
o artigo 489
9º do presente Códiggo,
n
não
dispen
nsa a enttidade resp
ponsável do
d
p
pagamento
das tarifas de utilizaçãão respetivaas.

Artigo
o 512.º
Ob
bjeto
o regula a admissão,, o
O pressente Título
funcioname
f
ento, a ced
dência e a prestação de
apoio financeiro à utilização dos recintos
da
desportivoss escolarees do Município
M
Amadora
A
p
pelas
entid
dades e orrganismos do
movimento
o associativo
o desportivvo sediadas no
Município da
d Amadoraa.
Artiggo 513.º
Âm
mbito
1.Podeem beneficiiar dos apo
oios previstos
no presente Título as entidades e organism
mos
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aacreditados junto do Município
M
daa Amadora,, e
q
que
possu
uam conttratos programa de
d
d
desenvolvim
mento deesportivo em viggor
c
celebrados
com o Mun
nicípio da Amadora
A
nos
termos do disposto no
n regime jurídico dos
c
contratos
programa de deseenvolvimento
d
desportivo.
2.Excetu
uam‐se do
o âmbito do presen
nte
T
Título,
as en
ntidades e organismos
o
que, embo
ora
a
acreditadas
junto do Município da Amado
ora
c
conforme
disposto no número an
nterior, sejaam
o
objeto
dee
enquadramento
normativvo
e
específico
para efeitos de apoios públicos.
p
o 514.º
Artigo
Tipos de
d apoio
Os apo
oios municcipais às entidades e
o
organismos
mencionados no arttigo anterior
c
consistem
em:
a) Reserva de horáários para utilização
u
dos
recintos dessportivos esscolares;
b)Utilizaação dos recintos desportivos
e
escolares
a custos
c
conttrolados;
c) Isençção ou redução das tarrifas previsttas
n Tabela dee Tarifas do
na
o Município da Amadorra.
Artigo
o 515.º
Recintos despo
ortivos esco
olares
portivos escco‐
Consideeram‐se reccintos desp
laares, para os efeitos do presen
nte Título, os
p
pavilhões
d
desportivos
escolares, as salas de
d
d
desporto
e os campo
os de futeb
bol em relva
s
sintética
com
m as dimen
nsões oficiaiis, destinadas
à prática desportivva e geridos pelos
A
Agrupament
tos de Escolas e Escolas
S
Secundárias
s do Municíp
pio da Amadora.
Capíítulo II
Aceesso

Artiggo 516.º
Horário d
de utilização
o
1.A uttilização do
os recintoss desportivvos
escolares pelas entidades e organism
mos
n
termoss do prese
ente Título
o é
apoiados nos
efetuada em
e
períod
do pós‐letivvo, entre os
meses de setembro e junho, mediantee a
disponibilid
dade de caada Escola e de acorrdo
com os horrários de fu
uncionamen
nto a fixar por
p
Despacho do
d Presiden
nte da Câmara Municipal
da Amadora.
os recintoss desportivvos
2.A uttilização do
escolares em
e período
os de interrrupção lettiva
fica
f
condiccionada à disponibilid
dade de caada
escola paraa proceder à aberturaa do respetivo
recinto durante esses períodos.
Artiggo 517.º
ondições dee admissibiliidade
Co
1.As medidas
m
d
de apoio previstas no
presente Tíítulo destin
nam‐se excllusivamentee a
atividades de treino e competiçõ
ões oficiais de
equipas dee formação
o desportivva, de âmb
bito
federado,
f
das enttidades e organism
mos
nte
mencionados no arttigo 512º do presen
Código, com atletas integrados nos escalõ
ões
mpreendido
os entre oss 10 e os 18
etários com
anos idade..
2.Excettuam‐se do
o disposto
o no númeero
anterior ass equipas dos escalõ
ões feminin
nos
com idade superior
s
a1
18 anos.
3.Com vista a gaarantir a qu
ualificação do
enquadram
mento
técnico
naa
formaçção
desportiva, todas as entidades e organism
mos
beneficiário
os das med
didas de ap
poio previstas
no presentee Título devvem nomeaar no processso
de candidatura um ou mais responsávveis
técnicos
t
pela
aatividade
desportiva,
devidamente credencciadas pela federação da
respetiva modalidadee desportivva, os qu
uais
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aacompanham todas as
a atividadees e são os
ú
únicos
inteerlocutoress junto da
d entidad
de
g
gestora
d
do
recinto,
competindo‐lhees,
n
nomeadame
ente:
a)Zelar,
junto
dos
attletas
qu
ue
tecnicamentte orientam
m, pelo cumprimento das
n
normas
de utilização do
d recinto onde
o
decorrre
a atividade desportiva;
d
b)Assum
mir
a
responsabilidade
por
q
qualquer
infração às normas
n
de utilização do
d
recinto, com
metida peloss respetivoss praticantees;
c)Verificcar, juntam
mente com o funcionárrio
d serviço no
de
n recinto, o estado daas instalações
e equipam
mento utillizado, caso ocorraam
q
quaisquer
danos.
Capíttulo III
Candid
daturas
Artigo
o 518.º
In
nstrução dass candidaturas
1.As caandidaturass são obriggatoriamen
nte
a
apresentada
as em form
mulário próp
prio, no qu
ual
d
devem
consstar, designadamente, os seguintes
e
elementos:
o organism
mo
a)Identiificação da entidade ou
c
candidato;
d
b)Horárrio de uttilização proposto, de
a
acordo
com
m o dispossto no artigo 514º do
d
p
presente
Có
ódigo;
c)Identificação doss responsáveis técnicos
p
pelas
atividaades, de acordo com o disposto no
n
n 3 do artiggo 517º do presente Có
nº
ódigo;
d)Lista de prefeerências dos
d
recintos
d
desportivos
escolares que preteenda utilizaar,
p ordem decrescente
por
d
e;
e)Declaração sob compromissso de honrra,
c
cujo
teor é aprovado por despacho
d
d
do
P
Presidente
d Câmara Municipal
da
M
d Amadoraa.
da
2.Sem prejuízo de outrros que o
in
nteressado queira ap
presentar ou
o lhe sejaam

solicitados pelo Mun
nicípio da Amadora, as
propostas de can
ndidatura devem ser
acompanhaadas de um projetto anual de
formação
f
desportivva, com a devida
fundament
f
ação
so
ocial
e
desportiva,
mente do ponto de
d
vista do
nomeadam
desenvolvim
mento das modalidad
des em cau
usa,
contendo os
o seguintess elementoss:
a)Descrição e carracterização
o quantitattiva
da situaçãão desporttiva e insstitucional da
entidade ou
o organissmo, com relatório de
atividades do
d ano tran
nsato;
b)Identtificação daa estrutura organizacio
o
nal
responsáveel pelo projeto de
d
formaçção
desportiva, descreveendo sumaariamente os
recursos hu
umanos en
nvolvidos na sua gestãão,
conceção, acompanhamento, controlo e
operacionalização; deffinindo a naatureza da sua
s
intervenção
o, os seus poderess e as su
uas
responsabilidades.
c)Estratégia e objetivos desportivvos,
definindo os
o meios dissponíveis e quantifican
ndo
os resultad
dos esperad
dos com a execução do
projeto de formação
f
d
desportiva;
d)Calen
ndarização e plane
eamento do
desenvolvim
mento das aatividades;
3.As entidades ou organismos co
om
candidaturaas aprovadaas no Progrrama de Apo
oio
ao Movim
mento Asssociativo, na área de
intervenção
o desportivva, no ano em currso,
estão disp
pensados da apresentação dos
d
elementos referidos no número anterior.
a
4. O Município
M
daa Amadora pode soliciitar
às entidaades e o
organismoss candidattos
esclarecimeentos
e
dados
adicion
nais
relativamen
nte aos do
ocumentos mencionad
dos
no número
o dois, seempre que se susciteem
dúvidas na análise dass candidaturras.
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Artigo
o 519.º
Prazo dee apresentaçção das can
ndidaturas
As candidatturas para apoio à utilização
A
u
dos
recintos deesportivos escolares, instruídas e
e
elaboradas
os do artigo anterio
or,
nos termo
as anualmeente, entre 1
d
devem
ser apresentad
a
e 31 de julho
o.
Capíttulo IV
Avaliação e aprovaçção das candidaturas
Artigo
o 520.º
Critérios de seleção
1. A análise das candid
1
daturas é efetuada
e
co
om
b
base
nos segguintes critéérios:
a)Existêência de instalações
i
desportivvas
p
próprias
da entidade ou
o organism
mo candidatos
p
para
a reallização de treinos e competições
o
oficiais
nas respetivas
r
m
modalidade
es;
b)Proxim
midade da sede sociall da entidad
de
o
ou
organissmo em relação ao recinto
d
desportivo
e
escolar
que pretende utilizar;
u
c)Númeero de atlettas e equipaas envolvidos
e compettições fedeeradas nos escalões de
em
d
formação, nas mod
dalidades consideradas
c
como
priorittárias pelo Município
M
d Amadoraa;
da
d)Práticca desportivva feminina;
e)Outro
os apoios municipais
m
àss entidadess e
o
organismos
candidatoss.
Artigo
o 521.º
Intransmissibilidaade da auto
orização
1.Os diireitos de utilização dos recintos
d
desportivos
escolares são cedido
os à entidad
de
requerente, não podeendo esta transmiti‐lo
os,
s qualqueer forma, a outrem.
sob
o
2.A ced
dência não
o autorizad
da implica o
c
cancelamen
to das med
didas de ap
poio previsttas

expressas no
n presentee Título.
Artiggo 522.º
R
Regime
de ffinanciamento
ós a aprovaação das caandidaturass, o
1. Apó
Município da Amadorra remete a cada escola
um mapa de
d utilização
o dos respe
etivos recinttos
desportivoss escolares,, através de
d um horáário
semanal dee utilização
o, indicando
o o nome da
entidade, a modalidad
de desportiva, o escalão
de formaçção e o rresponsável técnico da
atividade.
2.Em janeiro,
j
ab
bril e julho
o, as esco
olas
devem envviar o mapaa de utilizaação dos seeus
recintos escolares,
e
relativos aos
a
períod
dos
compreend
didos,
reespetivamente,
entre
setembro a dezembro
o, janeiro a março e ab
bril
a junho, ind
dicando os sseguintes elementos:
a)Nome da entidaade ou organismo;
b)Modalidade dessportiva;
c)Escalão etário e sexo;
d)Tipo de atiividade (treino e//ou
competição
o oficial);
e)Temp
po de utilizaação.
3.Recebidos e analisadoss os map
pas
or, procede‐se
mencionados no número anterio
à liquidação das verb
bas relativas ao valor da
pação de accordo com o disposto na
comparticip
alínea c) do
o artigo 514
4.º do presente Código..
4.O apoio
a
fin
nanceiro atribuído
a
às
candidaturaas apresen
ntadas no
o âmbito do
presente Título ffica condicionado às
disponibilid
dades financeiras devidamen
nte
inscritas em
m Orçamento e Grand
des Opções do
Plano do Município
M
daa Amadora.
Artiggo 523.º
Alterração do ho
orário de utilização
1. Por mo
otivos devid
damente ju
ustificados as
entidades e organissmos cuja candidatu
ura
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tenha sido
o aprovadaa podem requerer a
a
alteração
do
o horário dee utilização,, definido nos
termos do nº 1, do artigo 516º do presen
nte
C
Código.
2.As propostas dee alteração referidas no
n
n
número
antterior deveem ser apreesentadas ao
a
M
Município
da Amado
ora com antecedênccia
m
mínima
d
de
30 dias
d
e devidamen
nte
a
acompanhad
das de pareecer favorávvel da Escola,
s pena dee não serem
sob
m considerad
das.
Capíttulo V
Da utilização dos recintos
r
dessportivos
esco
olares
Artigo
o 524.º
Cancelamento da auttorização dee utilização
1. A autoriização de utilização é cancelad
1
da,
a
após
audiçãão de todos os inteeressados no
n
p
procedimen
nto, quando
o se verifiq
que qualqu
uer
u
uma
das segguintes situaações:
a)Não pagamento
p
das tarifas de utilizaçãão,
n termos definidos no
nos
n n.º 4 do
o artigo 522
2.º
d presentee Código;
do
b) Dano
os intencion
nalmente prroduzidos nas
in
nstalações e no eq
quipamento
o afeto aos
recintos dessportivos esscolares, pro
ovocados por
d
deficiente
utilização, enquanto não foreem
financeiramente cobertos pela entidade ou
o
o
organismo
b
beneficiário
o;
c) Utilizzação para fins diverssos daqueles
p
para
que foii concedida autorização
o;
d) Utilizzação por entidades ou
u organismos
e
estranhos
ao
os que foram autorizad
dos;
e) Não cumprimento das disposições do
d
p
presente
Títtulo.
2. O cancelameento da utilização é
c
comunicado
o por escrito, pelaa Escola à
respetiva en
ntidade ou organismo
o utilizador e
a Municíp
ao
pio da Am
madora, deevendo essta
c
comunicaçã
o
conteer
os
respetivos

fundament
f
os.
Artiggo 525.º
Responsabilidades dass entidades e organism
mos
beneeficiários
1. As entidades
e
e organismo
os autorizad
dos
a utilizar os recintos desportivvos escolares
ficam
f
inttegral, so
olidária e civilmen
nte
responsáveeis pelos danos caausados nos
n
mesmos du
urante o p
período de utilização ou
deste decorrente.
2. A segurançaa dos utentes é da
responsabilidade exclusiva das entidadess e
ores e dos
d
próprrios
organismoss utilizado
utentes.
3. As en
ntidades e organismoss beneficiárrios
devem zelaar pelo cum
mprimento das
d normas de
utilização dos
d recinto
os desportivvos escolarres,
nomeadam
mente no qu
ue concern
ne à utilizaçção
tos
de balneáários, mateeriais e equipamen
e
desportivoss, respeitaando as in
ndicações do
funcionário
f
o de serviço nas instalações.
Artiggo 526.º
Prática desportiva
1. Duran
nte a utilizaação das in
nstalações, os
utentes devvem pautarr a sua cond
duta de mo
odo
a não peerturbar o
os demais utilizadorres,
promovend
do o resspeito mú
útuo, a sã
camaradagem, o deesportivism
mo e a boa
b
educação.
2. Em caaso de desrespeito daas normas de
conduta previstas
p
no
o presente
e Título, por
p
parte de qualquer u
utente que
e perturbee o
normal fu
uncionamen
nto das atividades,
a
as
escolas reservam‐se o direito de não autorizar
a sua perm
manência naas instalaçõe
es, solicitan
ndo
os funcionários dee serviço o imediaato
abandono dos prevarricadores, reportando tal
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facto por escrito ao Mu
unicípio da Amadora.
A
Artigo
o 527.º
Interrdição
o consiste na proibiçãão
1. A interdição
temporária ou defin
nitiva do acesso aos
recintos dessportivos escolares
e
por parte das
e
entidades
o organissmos beneeficiários das
ou
m
medidas
de apoio prevvistas no preesente Títullo,
s
sem
prejuízo de outraas sanções aplicáveis no
n
â
âmbito
da leei geral.
2. A interrdição é ap
plicada aos responsáveeis
p prática dos seguintes atos:
pela
a) Agressõ
ões, tentativas de agreessão ou atos
q
que
incitem
m à violên
ncia, ao racismo
r
e à
x
xenofobia
e
entre
espettadores e/o
ou indivíduos
representan
ntes das en
ntidades preesentes, seem
p
prejuízo
d
de
outras sanções legalmen
nte
a
aplicáveis;
b) Utilizaação e arrremesso de
d quaisqu
uer
o
objetos
no interior do recinto
r
desp
portivo;
ol,
c) Estar sob a influência de álcoo
e
estupefacien
ntes, substâncias psiccotrópicas ou
o
p
produtos
dee efeito análogo;
d) Introdução, vendaa e consumo de bebidas
a
alcoólicas;
e) Introd
dução, traansporte e venda no
n
d bebidass ou outros
recinto dessportivo de
p
produtos
co
ontidos em
m recipienttes que nãão
s
sejam
feitos de material leve nãão
c
contundente
e;
f) Utilização de bu
uzinas alim
mentadas por
b
baterias,
corrente ellétrica, ar,, ou outrras
formas de energia, bem como quaisqu
uer
in
nstrumento
os produtorres de ruídos instalados
d forma fixa,
de
f
com exceção da
d instalaçãão
s
sonora
do promotor do
o evento deesportivo;
g) A intro
odução ou utilização de
d buzinas de
d
a ou de outtros utensíliios estriden
ar
ntes;
h) A intro
odução ou utilização
u
dee substâncias
o engenho
ou
os explosivvos ou piro
otécnicos ou
o

objetos que produzam
m efeitos similares,
s
seem
prejuízo de
d
outrass sanções legalmen
nte
aplicáveis;
i) Desreespeito pelaas normas do presen
nte
Código;
j) Desresspeito pelass indicaçõess transmitid
das
pelos funcio
onários do sserviço.
3. A inteerdição é decidida co
onjuntamen
nte
pela escola e pelo Mun
nicípio da Amadora,
A
ap
pós
audiência dos
d prevariccadores.
Artiggo 528.º
Falsas declarações
As
A falsas deeclarações são puníve
eis nos term
mos
da lei penal.
Artigo
o 529.º
Colab
boração
As
A entidadees e organissmos apoiad
dos no âmb
bito
do presente Título obrigam‐se a colaborar nas
n
iniciativas desenvolvidas pelo Município da
Amadora.
A
Artiggo 530.º
Publicidade do apoio
o
A concessãão de apoios municip
pais obriga as
entidades e organismos beneficiários a
referenciá‐los em tod
dos os mate
eriais gráficcos
editados e//ou outras formas de
e divulgação
oe
promoção das
d atividad
des, nomeadamente co
om
a menção expressa:
e
“Com apoio do Município
da Amadorra”, obrigato
oriamente acompanha
a
ada
do logótipo
o municipal..
TITULO XXI
Dos cemitérios
CAPÍTTULO I
Disposiçõ
ões gerais
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Artigo 531.º
Objeto
O preseente Título regula a utilização do
d
C
Cemitério
M
Municipal
daa Amadora.

segurança e de reespeito pe
ela dignidaade
humana;
i)Períod
do neonataal precoce: as primeiras
cento e sessenta e oito
o horas de vida;
v
Artigo
o 533.º
Legitim
midade

Artigo 532.º
Definições
Para efeitos do disposto no presen
nte
T
Título,
consiidera‐se:
a)Remo
oção: o levvantamento
o de cadávver
d local ond
do
de ocorreu ou foi verifficado o óbito
e o seu sub
bsequente transporte, a fim de se
p
proceder
à sua inumaação ou crremação nos
c
casos
previsstos no arttigo 5.º, do
o Decreto‐LLei
n 411/98, de 30 de deezembro;
n.º
b)Inumaação: a collocação de cadáver em
e
s
sepultura,
j
jazigo
ou local de consumpçãão
a
aeróbia;
c)Exumaação: a abeertura de seepultura, loccal
d consump
de
pção aerób
bia ou caixxão de mettal
o
onde
se enccontra inum
mado o cadáver;
d)Traslaadação: o transporte de cadávver
in
numado em
m jazigo ou
u de ossadas para loccal
d
diferente
daaquele em que
q se enco
ontram, a fiim
d serem de
de
d novo in
numados, cremados
c
o
ou
c
colocados
em ossário;
o
e)Cremaação: a reedução de cadáver ou
o
ossadas
a cinzas;
f)Cadávver: o corpo
o humano após
a
a mortte,
a
até
estarem
m terminad
dos os fen
nómenos de
d
d
destruição
d matéria orgânica;
da
o
g)Ossad
das: o que resta do co
orpo human
no
u
uma
vez terminad
do o processo de
d
m
mineralizaçã
ão do esqueeleto;
h)Viaturra e reecipiente apropriado
os:
a
aqueles
em
m que sejaa possível proceder ao
a
transporte de
d cadáverees, ossadas,, cinzas, fetos
m
mortos
ou
u recém‐n
nascidos falecidos
f
n
no
p
período
neo
onatal preccoce, em condições
c
d
de

1. Têm
m legitimid
dade paraa requerer a
prática do
os atos p
previstos neste Títu
ulo,
sucessivam
mente:
a) O teestamenteiro, em cum
mprimento de
disposição testamentá
t
ária;
b) O cô
ônjuge sobrevivo;
c) A peessoa que vivia com o falecido em
e
condições análogas
a
às dos cônjugges;
d) Qualquer herdeeiro;
e) Qualquer familiiar;
f) Qualquer pessoa ou entidaade.
não tiver a nacionalidaade
2. Se o falecido n
portuguesaa, tem taambém leggitimidade o
representante diplomáático ou consular do País
P
da sua nacionalidade.
3. O reequerimentto para a prática
p
dessses
atos podee também ser apre
esentado por
p
pessoa mu
unida de procuração com poderes
especiais paara o efeito
o, passada por
p quem tivver
legitimidade nos ttermos dos números
anteriores.
Artigo
o 534.º
Requerrimentos
querimento
o para a prática de
O req
qualquer ato
a
ou diligência a efetuar no
Cemitério Municipal da Amado
ora, deve ser
apresentad
do em form
mulário pró
óprio, dirigido
da
ao Presideente da Câmara Municipal
M
Amadora.
A
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Artigo 535.º
Finalidade

Artigo
o 536.º
Horário de fu
uncionamen
nto

1.O Ceemitério Municipal
M
d
destina‐se
à
in
numação dos
d restos mortais do
os indivíduos
falecidos na área do Município da Amadora.
2.Podem
m ainda, e desdee que haaja
d
disponibilida
ade para tal, ser inumados os
restos mortais de indivvíduos faleccidos fora do
d
M
Município
da Amadora, desde quee se verifiqu
ue
u
uma
das segguintes cond
dições:
a)Quand
do se destinem a jaziggos partículla‐
res ou sepullturas e gavvetões perpéétuos;
b)Quando destinados a sepulturras
temporáriass, se verifiqu
uem ser de finados:
i. Que reesidiam no Município da
d Amadoraa;
ii.Que
eram
sócios,
f
filiados
o
ou
d
dependente
es de insttituições com
c
talhões
p
privativos
no
o cemitério
o;
3.Noutrros casos não abran
ngidos pelas
a
alíneas
an
nteriores, mediante autorizaçãão
c
concedida
pelo Preesidente da Câmaara
M
Municipal
d Amadoraa, face a circunstânci
da
c
as
q se reputtem ponderosas.
que
4.Para efeitos
e
da subalínea
s
i.. da alínea b)
d nº 2 do
do
d presentte artigo, a prova de
d
residência do
d falecido,, deve ser feita atravvés
d morada constante em docum
da
mento idóneeo
o por conssulta às basses de dado
ou
os do Regissto
C
Civil,
prevaalecendo, em
e
caso de falta de
d
c
coincidência
a, a que posssuir data mais
m recentee.
5.Caso se trate dee falecido menor, fetos
m
mortos
ou
u recém‐n
nascidos falecidos
f
n
no
p
período
neo
onatal preco
oce, e não possuidor de
d
q
qualquer
do
os documen
ntos referido no número
a
anterior,
a prova
p
de ressidência, paara efeitos de
d
in
numação no
n cemitério
o, é efetuaada median
nte
a
apresentaçã
ão dos corrrespondentes documeen‐
tos do(s) prrogenitor(ess) do falecid
do menor ou
o
d demais.
dos

1.O horário
h
d
de funcion
namento do
Cemitério Municipal e o horário de
o fixados por
p
atendimentto dos Seerviços são
Despacho do
d Presiden
nte da Câmara Municipal
da Amadora.
2.Não é permitid
da a entrad
da de público
nos quinzee minutos anterioress à hora de
encerramen
nto do cemitério municipal.
3.Para efeito dee inumaçãão de restos
nta
mortais, esstes têm dee dar entraada até trin
minutos an
ntes do horrário estabe
elecido paraa o
encerramen
nto dos Serrviços do Ce
emitério.
4.Os reestos mortaais que dere
em entrada no
Cemitério fora
f
do horáário estabellecido, ou cuja
documentaação legal não estejaa em ordeem,
ficam
f
em depósito, aaguardando
o a inumaçção
dentro do horário rregulamentaar, ou atéé à
regularizaçãão da reespetiva documentaç
d
ção
legal.
orridas vintee e quatro horas sobree o
5.Deco
depósito dos resto
os mortaiss devido a
deficiência de documeentação, ou
u em qualqu
uer
momento quando see verifique o adiantaado
mposição, os serviçços
estado de decom
comunicam
m de imediato o facto às
à autoridad
des
de saúde e policiais competentes para que
q
madas todaas as provvidências que
q
sejam tom
considerem
m adequadas.
6.Aos Sábados, Domingos e Feriados,
apenas são
o prestadoss serviços de
d exumaçãão,
de receção
o e inumaação de re
estos mortaais,
permitindo‐se no entaanto atos religiosos.
CAPÍTTULO II
Das inu
umações
Seccção I
Disposições Comuns
171

CÂ
ÂMARA
A MUNIICIPAL
L DA AM
MADOR
RA

Artigo
o 537º
Locais de inumação

da entrada em vigor do De
ecreto‐Lei n.º
411/98, de 30 de dezeembro.

1.As inumações são efeetuadas em
e
s
sepulturas,
jazigos ou em locais de
d
c
consumpção
o aeróbia, não poden
ndo ter luggar
fora do recin
nto do Cem
mitério.
2.São
excecionalmente
permitido
os,
m
mediante
autorização
o do Município da
d
A
Amadora:
a)A inu
umação em
m locais especiais
e
o
ou
as
reservados a pesso
oas de determinad
d
c
categorias,
nomead
damente
de
cerrta
n
nacionalidad
de, confissãão ou regra religiosa;
b)A inumação em
e
capelas privativaas,
s
situadas
fora dos aglom
merados po
opulacionaiss e
tradicionalm
mente destinadas ao depósito do
d
c
cadáver
ou
u ossadass dos fam
miliares dos
respetivos proprietário
p
os.

Artigo
o 539.º
Talhões privativos

Artigo 538.º
Caixão de
d zinco
1.Os caixões
c
de zinco devem ser
s
h
hermeticam
mente fechaados, e soldar‐se‐ão no
n
C
Cemitério
o a pedid
ou,
do dos intteressados, e
q
quando
a disponibiliidade dos Serviços o
p
permitir,
no
o local don
nde partirá a urna, em
e
a
ambos
os casos
c
na prresença do Encarregad
do
d Cemitério
do
o ou de um seu delegaado.
2.É proiibida a aberrtura de caiixão de zincco,
s
salvo
nas seguintes situ
uações:
a)Em cumprimen
nto de mandado
m
d
de
a
autoridade
j
judiciária;
b)Para efeitos de colocação em
e sepultu
ura
o em loccal de consumpção aeróbia de
ou
d
c
cadáver
não
o inumado;
c) Para efeitos de cremação
c
d cadáver ou
de
o
o
ossadas.
3.O disp
posto nas alíneas a) e c)
c do número
a
anterior
ap
plica‐se à abertura
a
d caixão de
de
d
c
chumbo
utilizado em in
numação effetuada antes

1.É peermitida a inumação
o em talhõ
ões
privativos, mediante aautorização das entidad
des
respetivas.
2. Os talhões prrivativos só
ó podem ser
cedidos mediante
m
reequerimento fundameen‐
tado,
t
acom
mpanhado dos estudos necessário
os e
suficientes à boa compreensão da
d organizaçção
do espaço e das constrruções nele
es previstas..
3.Devee ser garantida a manutenção
m
o e
limpeza do
os talhões p
privativos sendo
s
que, na
falta
f
de cumpriment
c
to destas condições,, a
respetiva entidade
e
é notificada para que no
prazo de seessenta dias efetue ass intervençõ
ões
julgadas
j
neecessárias.
4.Findo
o o prazo
o referido no númeero
anterior, não tendo sido efetuadas
e
as
ncia do talh
hão
intervençõees, é anulada a cedên
podendo o Município da Am
madora disp
por
desse espaço para os fins que en
ntender com
mo
convenienttes.
Artigo
o 540.º
Prazos dee inumação
1.Comp
pete ao intteressado faazer prova do
cumprimen
nto das norm
mas legais que
q regulam
mo
regime de inumação.
2.Quan
ndo não haaja lugar à realização de
autópsia médico‐legal
m
l e houver perigo paraa a
saúde pública, a autoridade de
e saúde po
ode
ordenar, por
p
escrito
o, que se
e proceda à
inumação, cremação ou encerrramento em
e
caixão de zinco antes de decorrido o praazo
previsto no
o número an
nterior.
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3.Um cadáver deve ser inumado
i
o
ou
c
cremado
dentro dos seguin
ntes prazos
m
máximos:
a)Em setenta e duas horas, se
im
mediatameente após a verificação do óbito
tiver sido entregue a uma das pesso
oas
in
ndicadas no
o artigo 533
3º do presen
nte Código;
b)Em seetenta e duas horas, a contar da
d
d
data
em entrada em territórrio nacional,
q
quando
o ób
bito tenha ocorrido
o
no estrangeiro
o;
c)Em qu
uarenta e oito
o horas, após
a
o term
mo
d autópsia médico‐leggal ou clínicaa;
da
n situações
d)Em viinte e quattro horas, nas
referidas no
o n.º 1, do artigo
a
5.º do
o Decreto‐LLei
n 411/98, de 30 de deezembro;
n.º
e)Em trinta dias sobre a data de
d
v
verificação
do óbito, se não for possívvel
a
assegurar
a entrega do
d cadáverr a uma das
p
pessoas
ou entidades indicadas no artigo 533º
d
do
presente Código
o, não podendo ser
s
c
cremado.
4. O dissposto nos números an
nteriores nãão
s aplica a feetos mortoss.
se
Artigo 541.º
Docum
mentos certiificativos do
o óbito
1.Nenhu
um cadáveer pode ser inumad
do,
ccremado, encerrado em
e caixão de zinco ou
o
c
colocado
em
m câmara frrigorífica, seem que tenh
ha
s
sido
previam
mente lavraado o respeetivo assento
o auto de declaração
ou
o de óbito ou
o emitido o
b
boletim
de óbito.
ó
2.O asssento ou auto
a
de deeclaração de
d
ó
óbito
ou bo
oletim de óbito é arq
quivado peela
S
Secretaria
do Cemitério
o.
3.Caso se
s trate de morte fetaal com temp
po
d gestação
de
o igual ou superior
s
a vinte e duas
s
semanas
c
completas
é aplicável, com as
n
necessárias
adaptaçõ
ões, o disposto nos
n
números
anteriores.

Artigo
o 542.º
Autorizaçção de inum
mação e resp
petivas taxaas
1.A inu
umação de restos mortais depen
nde
de autorizaação do M
Município daa Amadora, a
requerimen
nto das peessoas com
m legitimidaade
para o efeeito indicadas no arttigo 533º do
presente Có
ódigo.
2.O reequerimentto a que se refere o
número anterior é insstruído com
m os seguintes
documento
os:
a)Ordeem escrita d
da autoridaade de saúde,
nos casos em que haja neccessidade de
proceder à inumação aantes de de
ecorridas vin
nte
e quatro ho
oras sobre o óbito;
b)Os aludidos no artigo 571ºº do presen
nte
Código, quaando os resstos mortais se destineem
a ser inu
umados em
m jazigo particular ou
sepultura perpétua;
p
c)Fotoccópia do d
documento
o de identtifi‐
cação civil, ou passapo
orte do requ
uerente;
d)Fotoccópias doss documen
ntos previsttos
no artigo 535º
5
do presente Có
ódigo, quan
ndo
existam e sejam exigid
dos;
e) Quando neceessário, de
eclaração que
q
ateste a datta e a hora do óbito.
3.Autorizada a inumação
o, median
nte
despacho, onde é ind
dicado a daata e hora da
sua realizaação, deveem ser pagas as taxxas
devidas, meediante em
missão de gu
uia de receita,
cujo original é entregue ao encarregado do
funeral.
f
Artigo
o 543.º
Chapa metálica
Uma veez autorizad
da a inumaçção e pagass as
taxas
t
que forem deevidas, os serviços de
receção e inumação
i
d
do cemitério preparam
me
afixam na urna, um
ma chapa metálica
m
co
om
indicação do
d número d
de ordem de
d entrada dos
d
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restos mortais no cemiitério, do número e tip
po
d sepulturaa, bem com
de
mo da data de
d inumação
o.
Artigo 544.º
Registo da inumação
1.Realizzada a in
numação, incumbe à
s
secretaria
do cemitério
o:
a) Entrregar, ao interessado
i
o nos restos
m
mortais
inu
umados, o boletim de
d inumaçãão
m
mencionand
do a data, local em que aquela se
e
efetuou,
a identidade dos restos mortais e, se
in
numados em sepulturaa temporárria, a data em
e
q terminaará o períod
que
do legal da inumação;
b) Regisstar, através dos meios adequado
os,
a indicações essenciaais que essclareçam da
as
d
in
numação effetuada.
SECÇÃO II
Das inumaçõess em sepultu
uras
Artigo 545.º
pultura comum não
Inumação em sep
identificada
É proib
bida a inumação em sepultu
ura
c
comum
não identificada, salvo:
a) Em siituação de calamidade
c
pública;
b) Trratando‐se de fettos mortos
a
abandonado
os ou de peças anatóm
micas.
Artigo 546.º
Claassificação de
d sepulturras
1.As
sepulturas
classificcam‐se
e
em
temporáriass e perpétuaas:
a)São temporária
t
s, as sepulturas paara
in
numação por
p três ano
os, findo os quais pod
de
p
proceder‐se
e à exumaçãão;
b)São perpétuas,
p
a
aquelas
cujaa utilização
oé
c
concedida
a título perpétuo
o median
nte

requerimen
nto dos inteeressados, para
p
utilizaçção
imediata.
2.As
sepulturass
perpéttuas
deveem
localizar‐se em taalhões distintos dos
d
destinados a sepulturaas temporárrias.
Artigo
o 547.º
D
Dimensões
d
das sepulturras
1.As seepulturas d
devem ter, em planta, a
forma
f
retaangular e aas seguinte
es dimensõ
ões
mínimas:
dultos:
Para ad
Comprimento: 2,0
00 m
Larguraa: 0,65 m
Profundidade: 1,1
15 m
Para crrianças:
Comprimento: 1,0
00 m
Larguraa: 0,55 m
Profundidade: 1,0
00 m
2.Indep
pendentem
mente da idade, dessde
que se trrate de m
menor, é inumado em
e
sepultura de
d criança d
desde que não excedaa o
comprimen
nto fixado para essse tipo de
sepulturas. Caso exceda o com
mprimento,, o
cadáver é in
numado em
m sepultura para adulto
os.
Artigo
o 548.º
Talhões
1.As seepulturas, d
devidamentte numerad
das,
agrupam‐see em talhõees, tanto qu
uanto possíível
retangularees.
2.Devee
procu
urar‐se
o
melh
hor
aproveitam
mento do terreno, não
n
podend
do,
porém, os intervalos entre as se
epulturas e os
lados dos talhões sereem inferiore
es a 0,40 m,
m e
mantendo‐se, para cad
da sepulturra, acesso co
om
o mínimo de
d 0,60 m dee largura.
3.Nos talhões atu
ualmente ocupados
o
q
que
não obedeççam aos prreceitos estabelecidos no
presente arrtigo e que,, findo o pe
eríodo mínim
mo
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leegal de inu
umação, con
ntenham seepulturas em
e
q
que
a exumação se tenhaa mostrad
do
im
mpraticável, o seu
u cumprim
mento devve
a
aguardar
a possibiilidade daa compleeta
d
desocupaçã
o dessas secções.
ões privatiivos que se
4.Além dos talhõ
c
considerem
justificados, há talhões separados
p
para
o enterrramento de crianças e de adultoss.

Artigo
o 551.º
Consumpçção aeróbiaa
A inum
mação em local de consumpçção
aeróbia dee cadáveres obedecce às regras
definidas por portaaria dos membros
m
do
Governo co
ompetentess.
SECÇ
ÇÃO IV
Das Inum
mações em
m jazigos parrticulares e
mun
nicipais

Artigo 549.º
S
Sepulturas
t
temporárias
s
É proibiido o enterrramento nas sepulturras
temporáriass, de caixxões de zinco ou de
d
m
madeiras
deensas, dificilmente detterioráveis ou
o
n quais tenham
nas
t
sid
do aplicadaas tintas ou
o
v
vernizes
quee demorem a sua destrruição.
Artigo 550.º
Sepulturas perpétuas
1.Nas sepulturas perpétuas
p
é permitidaa a
in
numação em
m caixões de
d zinco e de madeira.
2.É perm
mitida novaa inumação
o de cadáveer,
d
decorrido
o prazo legal para exum
mação, desd
de
q se verifiique a redução daquele a ossadass e
que
q
que
nas inumações
i
ha
anteriores se tenh
u
utilizado
c
caixão
pró
óprio paraa inumaçãão
temporária.
ontradas, no
os termos do
d
3.As osssadas enco
n
número
antterior, podeem ser rem
movidas paara
o
ossário
ou ficarem sepultadas na mesm
ma
s
sepultura
a uma profu
undidade qu
ue exceda os
liimites fixad
dos no arttigo 54.7º do presen
nte
C
Código.
4. Nas sepulturass perpétuass podem ser
s
d
depositadas
s ossadas e cinzas.
Seecção III
Das inumações em
m local de consumpção
c
o
aerróbia

Artigo
o 552.º
Tipos de jazigos
1.Os jazigos p
podem serr municip
pais
(gavetões) ou particulaares.
2.Os jaazigos partticulares po
odem ser de
três
t espéciees:
a)Subteerrâneos ‐ Aproveitan
ndo apenass o
subsolo;
b)De capela
c
‐ Co
onstituídos somente por
p
edificações acima do ssolo;
c)Misto
os ‐ Dos dois tipo
os anteriorres,
conjuntameente.
o 553.º
Artigo
Inumação
o em jazigo
1.Para a inumaçãão em jazigo o cadávver
ncerrado em
m caixão de
e zinco, ten
ndo
deve ser en
a folha em
mpregada no seu fabrrico espessu
ura
mínima de 0,4 mm.
2.Dentro do caixãão devem ser colocad
dos
filtros
f
depu
uradores e d
dispositivoss adequado
os a
impedir os efeitos da p
pressão doss gases no seu
s
interior.
3.Em cada com
mpartimento de jazigo
apenas pod
de ser depositado um
m cadáver e a
título
t
perpéétuo, mesm
mo que este
e se destinee a
ser eventuaalmente traasladado.
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4.Nos jaazigos partticulares térreos podeem
s depositaadas ossadaas e cinzas, devidamen
ser
nte
c
condicionad
das, sendo, porém, exxpressamen
nte
p
proibido
qu
ue esses depósitos se realizeem
foram dos locais deestinados a esse fim
m,
p
particularme
ente nos co
orredores e altares.
Artigo 554.º
Deterio
orações
do um caixãão depositaado em jaziggo
1.Quand
aapresente rotura
r
ou outra
o
deterrioração, os
in
nteressadoss são avvisados a fim de o
m
mandarem
reparar, marcando‐s
m
se‐lhes, paara
e
esse
efeito, o prazo julggado conveniente.
2.Em caaso de urgêência, ou qu
uando não se
e
efetue
a reparação prevista no número
a
anterior,
o Município da Amadora procede à
m
mesma,
corrrendo as despesas
d
po
or conta dos
in
nteressadoss.
3.Quand
do não po
ossa reparar‐se convve‐
n
nientemente
e o caixão deteriorado
d
o, o mesmo
oé
e
encerrado
n
noutro
caixxão, ou removido paara
s
sepultura,
à escolha dos
d interesssados ou por
d
decisão
do Presidente
P
da Câmara Municipal da
d
A
Amadora,
q
que
deve ter
t lugar em
e casos de
d
m
manifesta
u
urgência
ou sempre qu
ue aqueles se
n pronunciem dentrro do prazo
não
o que lhes for
f
fixado para optarem por uma das
d referidas
s
soluções.
4.Das providências tomadas é dad
do
c
conhecimen
nto aos intteressados,, através de
d
c
carta
registaada com avviso de receeção, ficand
do
e
estes
resp
ponsáveis pelo pagaamento das
respetivas taaxas e desp
pesas efetuaadas. Na fallta
d pagameento e tratando‐se
de
t
e de jaziggo
p
particular
oss concessio
onários ficam
m inibidos do
d
s
seu
uso e fruição até
a
que o mesmo se
v
verifique;
n caso dee jazigo municipal esste
no
reverte parra o Municcípio da Am
madora, co
om
p
perda
das quantias paggas.

SECÇ
ÇÃO V
Do
os Ossários e Columbários
Artigo
o 555.º
Depósito de ossadas
No cem
mitério exisstem ossários municip
pais
e particulaares dividid
dos em compartimentos
destinados ao depósito de uma ou du
uas
ossadas, en
ncerradas eem urnas de
d madeira de
difícil detterioração (no caso
o de du
uas,
separadas por divisórias e devidamen
nte
dadas de sepulturas e
identificadaas) traslad
jazigos
j
existentes no C
Cemitério Municipal.
M
Artigo
o 556.º
Destino d
das cinzas
1.No Cemitério
C
M
Municipal existem
e
loccais
próprios paara a deposiição de cinzzas:
a) Colu
umbários, d
destinados ao depósiito,
até ao lim
mite de qu
uatro cinzaas, em urn
nas
cinerárias, hermeticcamente fechadas e
identificadaas;
b) Cend
drário.
2.Na faalta de columbários ou de cendrárrio,
as cinzas podem
p
ain
nda ser depositadas em
e
ossários.
ues,
3.As ciinzas podeem ainda ser entregu
dentro de recipientee apropriaado, a queem
requereu a cremaçãão, sendo livre o seu
s
destino finaal.
Artigo
o 557.º
Aban
ndono
1.Os co
orpos, ossadas e cinzas depositad
dos
em
com
mpartimento
os
municipais
s
são
considerados abandon
nados quand
do:
a) Os interessado
os no depóssito, declareem
por escrito desistir do mesmo,
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b) Nãão forem pagas, no prazo
e
estabelecido
o, as taxas devidas;
d
2.Aos restos mortais considerados
a
abandonado
os nos term
mos do núm
mero anterio
or,
é dado o destino mais adequado.
a
CAPÍTU
ULO III
Das exumações
Artigo 558.º
P
Prazo
para a exumação
o
1.Salvo em cumprimento de mandado da
d
aautoridade judicial, a abertura de qualqu
uer
s
sepultura
ou
u local de co
onsumpção
o aeróbia só
óé
p
permitida
decorridos três ano
os sobre a
in
numação.
2.Se no
n momen
nto da ab
bertura nãão
e
estiverem
terminados os fen
nómenos de
d
d
destruição
d matéria orgânica, recobre‐se
da
r
d
de
n
novo
o cad
dáver, man
ntendo‐se inumado
i
por
p
períodos
sucessivos de dois anos até à
m
mineralizaçã
ão do esqueeleto.
Artigo 559.º
Aviso aos in
A
nteressadoss
1.Decorrrido o prazzo estabelecido no n.ºº 1
do artigo anterior, pode pro
d
oceder‐se à
e
exumação.
2.Para o efeito, o Município da Amado
ora
p
procede
à afixação
a
dee editais, in
ndicando aos
in
nteressadoss a data a partir da qual a
e
exumação
teerá lugar.
3.Um mês
m antes de terminar o prazo leggal
d exumaçãão, os interressados são notificados
de
p
para
o dom
micílio consstante nos registos do
d
C
Cemitério,
indicando a data em que se
realizará a exumação e fixando o prazo paara
q
que
os meesmos ind
diquem o destino das
o
ossadas
e effetuem as diligências
d
n sentido da
no
d
s exumaçãão.
sua

4.Verificada a opo
ortunidade da exumaçãão,
sem que o interessaado nos re
estos morttais
alguma diligência tenh
ha promovido no sentido
da sua execcução, esta,, se praticávvel, é levada a
efeito peelos Servviços, considerando
o‐se
abandonad
da a ossada existente.
5.Às osssadas aban
ndonadas nos
n termos do
número anterior é dado o destino mais
m
adequado,
ou
quando
não
n
houvver
inconveniente, são inumadas nas próprrias
sepulturas, mas a proffundidades superioress às
indicadas no artigo 547º do prese
ente Código
o.
6.O Município
M
da Amad
dora não é
responsáveel pelo desapareccimento ou
descaminho
o de valorees que tenh
ham seguido
oà
terra
t
com os
o restos mo
ortais a exu
umar.
Artigo
o 560.º
Alteraçção de dado
os dos respo
onsáveis
Os
responsáveeis
por
sepulturas
temporária
t
s, jazigos e ossários municipaiss e
os, bem com
mo, os conce
essionários de
columbário
sepulturas, jazigos e ossárioss perpétuos,
devem com
municar na Secretaria do Cemitéério
quaisquer alteraçõess de residência, não
n
onhecimento de possívveis
podendo allegar desco
avisos ou in
ntimações.
o 561.º
Artigo
o de revestim
mentos e orrnamentos
Remoção
1.Para efeitos dee exumação
o e quando
o a
sepultura
possua
revestim
mento
e//ou
ornamento
os, os responsáveis pela
p
sepultu
ura
devem pro
ovidenciar a sua remoção, no praazo
de cinco diaas úteis anttes da data de exumaçãão,
sendo que,, a partir dessa data, proceder‐se‐á
ao seu levvantamento
o, não se responsab
bili‐
zando o Município
M
daa Amadora por qualqu
uer
dano causaado no mesm
mo.
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2.Após a exumaação, os materiais
m
d
de
revestimentto e ornaamentos da
d sepultu
ura
d
devem
ser retirados pelos
p
seus responsáveeis
n
num
prazo máximo de
d dois dias, contados
d
desde
a reealização da
d mesma,, não send
do
p
permitida
a sua perm
manência no
o interior do
d
talhão nem em local qu
ue dificulte a passagem
m.
3.Findo o prazo previsto no númeero
a
anterior,
s
são
consid
derados abandonado
a
os,
p
procedendo
o o Município da Am
madora à su
ua
retirada sen
ndo cobradaa a taxa de inutilização
oe
transporte a destino fin
nal.
4.No caaso de exum
mação sem sucesso, em
e
q
que
o cadáver perrmanece inumado, os
m
materiais
d revestimento e ornamentos
de
d
devem
ser repostos pelos resp
ponsáveis da
d
s
sepultura
n prazo de dois dias
no
d
após a
e
exumação,
sob penaa de o Município
M
d
da
A
Amadora
nãão se respo
onsabilizar pelo
p
material
e ser cob
brada a taaxa de in
nutilização e
transporte a destino fin
nal.

CAPÍTTULO IV
Das trassladações

1.A traasladação é requerida ao Município
da Amadorra, por queem possuirr legitimidaade
para tal, nos termo
os do artigo 533º do
presente Có
ódigo, em formulário próprio.
p
2.Se a trasladaçção consisstir na meera
mudança de
d local no interior do
o Cemitério
o é
suficiente o deferim
mento do requerimen
nto
previsto no
o número an
nterior.
3.Se a trasladaçãão consistir na mudan
nça
para Cemiitério diferrente, o Município
da
M
Amadora
A
remete o requerime
ento para a
entidade responsável pela adm
ministração do
cemitério para
p
o quaal vão ser trasladadoss o
cadáver ou
o ossadass, cabendo
o a esta o
deferimentto da preten
nsão.

Artigo 562.º
Exumação
o em jazigo ou sepulturra perpétuaa

Artiggo 564.º
C
Condições
d
da trasladaçção

1.A exumação dos restos morrtais contidos
e caixões de zinco ou
em
o chumbo depositados
e jazigo ou em sepultura peerpétua só é
em
p
permitida
quando aquele caixão se apresen
nte
d tal formaa deteriorad
de
do que se possa
p
verificcar
a consumaçãão das parttes moles do
o cadáver.
2.A con
nsumação a que alud
de o númeero
a
anterior
é obrigatoriaamente verificada peelo
e
encarregado
o do cem
mitério ou
u pelo seeu
s
substituto.
3.A ossaada exumada de caixãão que tenh
ha
s
sido
removida para a sepultura
s
no
os termos do
d
n 3 do arrtigo 554º do presente Código, é
n.º
d
depositada
no jazigo originário ou em loccal
a
acordado
c
com
os serviços
s
do Cemitérrio
M
Municipal.

1. A traasladação d
de cadáver é efetuada em
e
caixão de zinco devend
do a folha empregada
e
no
seu fabrico ter a espesssura mínim
ma de 0,4 mm.
2. A traasladação d
de ossadas é efetuada em
e
caixa de zin
nco com a eespessura mínima
m
de 0,4
mm ou em caixa de madeira.
3. Po
ode tamb
bém ser efetuada a
trasladação
t
o de cadááver ou ossadas que
q
tenham
t
sid
do inumado
os em caixãão de chum
mbo
antes da entrada em vigor do Decreto‐Lei
D
n.º
411/98, de 30 de dezeembro.
4. Quaando a trassladação se
e efetuar paara
fora
f
do Ceemitério deeve ser utilizada viatu
ura
apropriada e exclusivaamente desstinada a essse
fim.
f

Artigo
o 563.º
Competência
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Artigo
o 565.º
Auto
orização paara a traslad
dação

Artiggo 566.º
Concessão

1.As traasladações, consoante a naturezaa e
o destino dos resto
os mortais,, só podeem
e
efetuar‐se:
a)
Quando for feita comunicaçãão
p
prévia
às autoridades competente
c
es, no caso de
d
transladaçõees de cadávveres de ind
divíduos, cu
uja
in
numação se efetue nas sessenta horras
s
subsequente
es ao mom
mento do óbito,
ó
ou nas
d
doze
horass subsequeentes à conclusão da
d
a
autópsia,
qu
uando esta tenha tido lugar, desd
de
q
que
não importem perigo paara a saúd
de
p
pública;
b)
Quando
autorizadas
pelas
a
autoridades
s competeentes, mediante livvre
trânsito mortuário, no caso de trrasladação de
d
c
cadáveres
q
que
não reeúnam os requisitos
r
d
da
a
alínea
anterrior e, bem assim, quan
ndo os restos
m
mortais
sejaam conduzid
dos por via férrea, aéreea
o marítimaa;
ou
c)
pelas
Quando
autorizadas
a
autoridades
s competentes e pelo Município da
d
A
Amadora,
n caso de trasladaçõ
no
ões de restos
m
mortais
já inumados no
n Cemitério Municipal,
p
para
qualquer outro Ceemitério;
d)
autorizaadas
Quando
peelo
M
Município
d Amadoraa, dentro do
da
d Cemitérrio
M
Municipal.
2.O Município da
d Amadorra deve ser
s
a
avisado,
com
m antecedêência mínim
ma de vintee e
q
quatro
horas, do diaa e hora em que se
p
pretenda
fazzer a traslad
dação.

1.A req
querimento
o de qualqu
uer interesssa‐
do, o Município da Amadora po
ode concesssio‐
mitério para sepulturas
nar terrenos no Cem
perpétuas e para construção ou remodelaçção
de jazigos particulares
p
s.
2.O reequerimentto deve mencionar a
localização e indicar aas dimensões do terreeno
pretendido, quando see destinar a jazigo.
3.Os teerrenos desstinados à construção
de
c
jazigos
j
po
odem, tam
mbém, serr objeto de
concessão mediante hasta públlica a realizar
nos termo
os e nas condições a fixar pelo
Município da
d Amadoraa.
4.Os terrenos
t
cujas conce
essões sejam
declaradas prescritas nos term
mos do artigo
581º do prresente Cód
digo, bem como os que,
pela sua proeminent
p
te situação
o, convenham
de
ser ocupad
dos por jazigos ou mausoléus
m
características
m
monumentaais,
s
são
obrigatoriamente objeeto de hastaa publica.
5.Para as situaçõees previstas na parte final
do número
o anterior, o Município
o da Amado
ora
pode exigirr que a co
onstrução dos
d jazigos ou
mausoléus obedeça a projetos fo
ornecidos pelo
concedentee.
6.As concessões
c
s de terrenos apen
nas
conferem aos titu
ulares o direito de
aproveitam
mento com
m afetação
o especial e
nominativaa.

CAPÍTTULO V
D concessão de terren
Da
nos
SECÇ
ÇÃO I
Das form
malidades

Artiggo 567.º
Decisão d
de concessão
1.Deferido o peedido de concessão e
quando estte se reporttar a terren
no para jazigo,
o Município
o da Amado
ora notifica o Requeren
nte
para comp
parecer no cemitério a fim de se
proceder à demarcaçãão do terren
no.
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2. A nãão comparêência na daata constan
nte
d notificaação implica a cad
da
ducidade da
d
c
concessão.
3. Corre por contta do conccessionário a
c
construção
de muro de suporte de
d terras nos
lo
ocais onde tal seja neccessário.
Artigo
o 568.º
Prazzo para pagaamento de taxas
O prazzo para pagamento
o das taxxas
previstas naa Tabela de Taxas paraa a concessãão
p
d terrenos destinadoss a sepulturras perpétuas
de
o jazigos é de quin
ou
nze dias, a contar, no
n
p
primeiro
caso, da pub
blicação do deferimento
d pedido em Boleetim Municipal e, no
do
n
s
segundo
casso, da demaarcação do terreno.
t
Artigo
o 569.º
Alvvará
1.A con
ncessão dee terreno cemiterial é
os trinta dias
titulada porr alvará, a emitir no
s
seguintes
ao cumprim
mento das formalidades
p
prescritas
neste capítulo, send
do condiçãão
in
ndispensáveel a aprresentação de recib
bo
c
comprovativ
vo do pagaamento daas obrigações
fiscais.
2 Do alvaará constaam os elementos de
2.
d
id
dentificação
o do con
ncessionário
o e a su
ua
m
morada,
esttado civil, descrição
d
e finalidade do
d
terreno a que se reeportar, neele devend
do
m
mencionar‐s
se, todas as
a entradass e saídas de
d
restos morttais que veenham a veerificar‐se no
n
jaazigo ou sepultura a que o terren
no se destin
na,
b
bem
como as
a alteraçõees do concessionário.
SECÇ
ÇÃO II
Dos direitos e deverees dos conceessionários

Artiggo 570.º
Prazo
os para consstrução de jazigos
j
e
reevestimento
o de sepulturas
1.Sem prejuízo do
o estabeleciido no n.º 2,
2 a
construção de jaziggos particculares e o
revestimento de sepulturas perrpétuas, deeve
concluir‐se no prazo de doze meses e três
meses, respetivamentte, contado
os da emisssão
dos alvarás.
2. O Município
o da Amadora pode,
prorrogar estes
e
prazos em casos devidamen
nte
fundament
f
ados.
3. O incumprimento dos prazzos
estabelecid
dos no nº 1 ou da suaa prorrogaçção
implica o resgate
r
da concessão, com perdaa a
favor
f
do Município
M
da Amado
ora das taxxas
pagas e do
os materiaiss que se encontrarem no
local.
4. Quaando a co
oncessão re
esgatada, nos
n
termos
t
do
o número anterior, se
s reportarr a
terreno
t
parra sepulturaa perpétua em que ten
nha
sido feita uma
u
inumaação, esta fica
f
sujeita ao
regime das
d
efetu
uadas em
m sepulturas
temporária
t
s, a menoss que os restos morttais
inumados se
s encontreem em caixão de zinco,
caso em qu
ue, se outrro destino não
n tiver sido
acordado com
c
o inteeressado, os
o consideraará
como aban
ndonados nos termo
os e para os
efeitos do artigo
a
557º do presente Código.
Artiggo 571.º
Autorização do concessio
onário
1. As inumações, exum
mações e trasladaçõe
t
sa
efetuar em
m jazigo p
particular ou sepultu
ura
perpétua só podem
m realizar‐‐se median
nte
apresentação do alvvará e de
e autorizaçção
escrita do concession
nário ou de
d procurad
dor
com poderees especiaiss para o efeito.
2.A autenticidadee da assinatura deve ser
verificada
v
com a exibição de um qualqu
uer
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documento de identificcação, cujo número beem
d
c
como
o nom
me de queem o apressentou, ficaam
a
anotados
no
o documentto de autoriização.
3 Da autoriização devee constar see a inumaçãão
3.
tem carátter tempo
orário ou
u perpétu
uo,
c
considerand
do‐se sem
mpre feitaa a títu
ulo
p
perpétuo,
quando expressamen
nte se nãão
d
declare
o co
ontrário.
4 Sendo vários os
4.
o concesssionários, a
a
autorização
para a inu
umação po
ode ser dad
da
p aquele que
por
q estiver na posse do
o título, salvvo
s
se,
em requerimen
r
nto apresentado por
q
qualquer
deeles, tiver siido deduzid
da oposição
oà
e
entrada
de restos
r
morttais.
5 Na falta do alvará, pode a qualidade
5.
q
d
de
c
concessioná
ário ser veerificada nos livros de
d
registo do Cemitério.
6 Na falta do alvará, a autorizzação para a
6.
e
entrada
de restos mortais deve ser subscriita
p
por
todos os conccessionários, com as
a
assinaturas
verificadas nos termo
os do nº 2 do
d
p
presente
arttigo.
7.Se alggum dos concessioná
c
ários tiver já
falecido e constar
c
doss respetivo
os registos, a
e
entrada
de restos mo
ortais é sem
mpre a títu
ulo
temporário.
8 No caso dos concesssionários falecidos
8.
f
nãão
s encontrarem depo
se
ositados no jazigo ou
o
s
sepultura,
p
pode
efetuaar‐se o depósito a títu
ulo
temporário uma vez qu
ue da declaaração consste
q
que
já são
s
falecidos, assu
umindo o((s)
d
declarante(s
s) a responssabilidade desse
d
ato.
9 Os restoss mortais dos
9.
d concesssionários sãão
s
sempre
inumados a título perpétuo e
in
ndependentemente dee autorizaçãão.
Artigo 572.º
Impeedimento do concessio
onário
1.No impedimentto do(s) concession
ná‐
rio(s), a entrrada de resttos mortais em jazigo ou
o
s
sepultura
pode seer autoriizada, mas

unicamentee com caaráter tem
mporário, por
p
quem alegaar representtá‐los e exib
bir o alvará do
jazigo.
j
2. A auto
orização a que alude o númeero
anterior deeve ser postteriormente
e ratificada ou
alterada peelo concessionário, sem
m prejuízo do
disposto nos n.ºs 1 e 2 do arrtigo 574º do
presente Có
ódigo, não podendo dar entrada no
jazigo
j
ou sepultura outros restos mortaais,
salvo os do próprio concessionário.
Artiggo 573.º
Traasladação d
de restos mo
ortais
1.Ao co
oncessionárrio de jazigo
o particular ou
sepultura perpétua
p
é permitido
o promoverr a
trasladação
t
o dos restoss mortais aí
a depositad
dos
com caráteer temporárrio, após a publicação de
éditos porr sua con
nta, em que
q
além de
devidamente se id
dentificarem
m os resttos
mortais a trasladar,
t
see avise do dia
d e hora em
e
que aquela vai ter lugaar.
Artiggo 574.º
Manifestaçções de saud
dade e aberrtura de jazigo
1.Os concessioná
c
ários são obrigados a
permitir maanifestaçõees de saudaade aos resttos
mortais deepositados nos seus jazigos
j
e não
n
podem impedir a trrasladação de qualqu
uer
corpo ou ossada, q
quando promovida por
p
aqueles a quem
q
couber a faculdade de disp
por
desses restos mortais.
2.Os concessionários de jazigo que,
contrariand
do pedido de interesssado legítim
mo,
não facultem a resp
petiva abertura para o
efeito de trasladação
o de restos mortais no
mesmo inu
umado, são notificadoss a fazê‐lo em
e
dia e hora certos, sob
b pena de ser
s promovida
essa abertu
ura pelos seerviços, lavrrando‐se au
uto,
a assinar peelo encarreegado do ce
emitério e por
p
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d
duas
testem
munhas.
Artigo
o 575.º
Exibição do alvará
Os co
oncessionárrios de jazigos ou
o
s
sepulturas,
ou seuss represen
ntantes, sãão
o
obrigados
a apresentaar os respettivos alvaráás,
s
sempre
quee os mesm
mos lhes seejam exigidos
p
pelo
Municíípio da Amaadora, sob pena de lhes
s vedado o uso e fruiçção daquelees.
ser
Artigo
o 576.º
Fiscalizaçção da utilização dada aos
a jazigos
1. O Municíípio da Am
1
madora pod
de fiscalizarr a
u
utilização
daada aos jazzigos, caben
ndo, aos seus
c
concessioná
ários, ou representan
r
ntes, faculttar
e inspeçãão.
essa
2 Quando a fiscalizaçãão não sejaa facultada, o
2.
M
Município
d Amadoraa pode forrçar o acesso
da
a
aos
jazigoss para garrantir a reealização da
d
in
nspeção, lavvrando auto
o da ocorrêência.
3.Verificcada qualq
quer utilizaação que se
c
considere
indevida ou
u inconven
niente, ou a
e
existência
de restos mo
ortais fora dos
d lugares,, o
c
concessioná
ário é intimaado a pôr‐lhe termo em
e
p
prazo
determ
minado.
CAPÍTTULO VI
Da transmissão de jazigos, de terrenos
t
e
sepulturass perpétuass
Artigo 577.º
Transm
missão de jazzigos, de terrenos e
sepulturaas perpétuaas, por ato entre
e
vivos
1. A traansmissão de jazigos, de terrenos
d
destinados
à sua consstrução e de
d sepulturras
p
perpétuas,
no todo ou
u em partee, a favor de
d
p
pessoas
estranhas à faamília do co
oncessionárrio

carece dee autorizaçção do Município
M
da
Amadora.
A
2. O reequerimentto de averb
bamento deeve
ser apresen
ntado em fo
ormulário próprio
p
e deeve
ser instruíd
do com docu
umento com
mprovativo do
cumprimen
nto das obrigações fiscaais.
3.Deferida a transmissão, o adquiren
nte
deve requerer o avverbamento
o, declaran
ndo
responsabilizar‐se p
pela perpe
etuidade da
conservação, no próp
prio jazigo ou sepultu
ura,
m
aí eexistentes.
dos restos mortais
prevista no númeero
4.A declaração
d
anterior deve constar daquele ave
erbamento.
5. Defeerido o ped
dido de averbamento
o, o
alvará é enttregue:
a) Quaando o pedido tenha sido feito por
p
uma só pesssoa, ao sub
bscritor do mesmo ou ao
seu represeentante legaal;
b) Quaando forem
m vários os requerenttes,
àquele quee se desiggnar para o efeito em
e
esclarecimeento quee deve constar do
requerimen
nto e sem o qual este não pode ser
aceite;
c) Nos casos em que o alvaará tenha sido
apresentad
do de acorrdo com o disposto no
artigo 575ºº do presen
nte Código, este deve ser
restituído a quem o facultou.
Artiggo 578.º
Transmisssões «mortis causa» de jazigos, dee
terrenos e de sepulturas pe
erpétuas
1. Os jazigos, os terrenos desstinados à sua
s
construção e as sepulturas perp
pétuas podeem
ser transmiitidas «morttis causa».
2.O requerimento
o de averb
bamento deeve
ser apresen
ntado em fo
ormulário próprio
p
e deeve
ser instruído com:
a)
d
documento
compro
ovativo
da
legitimidade do requerente;
b)
d
documento
o
compro
ovativo
do
cumprimen
nto das obrigações fiscaais.
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3. Deferido o ped
dido de aveerbamento, o
a
alvará
é entregue:
a) Quan
ndo o pedido tenha sido
s
feito por
u
uma
só pesssoa, ao subscritor do mesmo
m
ou ao
a
s represen
seu
ntante legal;
b) Quan
ndo forem vários os requerentees,
à
àquele
quee se design
nar para o efeito em
e
e
esclarecime
nto que deve constar do
d
requerimentto e sem o qual este não pode ser
s
a
aceite;
c) Nos casos em que
q o alvarrá tenha sid
do
a
apresentado
o de acord
do com o disposto no
n
a
artigo
575º do presentte Código, este só devve
s restituído a quem o facultou.
ser

Não é permitida a transmisssão, por ato
eentre vivos, de ossárioss.

últimos co
oncessionárrios que figurem nos
n
registos.
3. Nos éditos pu
ublicados em dois dos
d
jornais
j
mais lidos no M
Município faz‐se
f
consttar,
além dos elementos
e
in
nformativos previstos no
número an
nterior, o número e a data do
Boletim Municipal on
nde foram publicados os
éditos.
4. O prazo
p
previisto no número um do
presente artigo contaa‐se a partir da data da
última inum
mação ou da realizaçção das mais
m
obras
ou
recentes
d
de
conse
ervação
que,
nas
das
beneficiaçãão
mencionad
construções, tenham sido feitas, sem preju
uízo
de quaisquer outros aatos dos pro
oprietários ou
de situaçõees suscetíveis de inte
erromperem
m a
prescrição nos
n termos da lei civil.
Simultaneamente com a citação dos
d
interessado
os, colocaar‐se na construçção
funerária
f
placa indicattiva do aban
ndono.

CAPÍTULO VII
pulturas e jaazigos abandonados
Das sep

Artiggo 581.º
Prescriçãão de jazigo ou sepultura perpétuaa

Artigo 579.º
Intraansmissibilid
dade de osssário

Artigo
o 580.º
Sepullturas e jazigos abando
onados
1. Conssideram‐se abandonados, os jazigos
e sepulturas perpétuas cujos con
ncessionários
n sejam conhecidoss ou residaam em parrte
não
in
ncerta ou não exerçaam os seuss direitos por
p
p
período
su
uperior a dez ano
os nem se
a
apresentem
m a reivindicá‐los denttro do prazo
d sessentaa dias, depo
de
ois de citad
dos por meeio
d éditos publicados
de
p
em Boletim
m Municipal,
e dois jo
em
ornais maiss lidos do Município e
fixados nos locais do esstilo.
2. Nos éditos publicados no Boletiim
M
Municipal
faz‐se consttar, em relação a cad
da
jaazigo ou sepultura,, o seu número e
lo
ocalização, bem como o nome do, ou dos

1. Deccorrido o prazo de sessenta dias
d
previsto no
n artigo anterior, sem que o
concessionáário ou seeu representante ten
nha
feito
f
cessarr a situação
o do abando
ono, proced
der‐
se‐á à nottificação judicial do concessioná
c
ário
para efeito
os de declaração de prescrição
o a
favor
f
do Município nos termos legais.
2. A declaração da prescrição importa a
apropriação
o, pela Câm
mara Municipal, do jazigo
ou sepulturra perpétuaa.
Artiggo 582.º
Ruína e demolição de jaazigo
1. Quando
o o jazigo se encontrar em más
m
condições de
d seguran
nça ou de visível
v
ruínaa, o
mesmo é sujeito
s
a visstoria a reaalizar por uma
comissão, constituíd
da por trrês técniccos,
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designados por Despaacho do Presidente da
d
d
C
Câmara
Mun
nicipal da Amadora.
A
2 Do ato que deterrminar a realização
2.
r
d
da
v
vistoria
e reespetivos fu
undamentoss é notificad
do
o concessio
onário do jazigo, meediante carrta
registada com,
c
pelo menos, sete dias de
d
a
antecedênci
ia.
3 Até à vésspera da visstoria, o Co
3.
oncessionárrio
p
pode
indicar um peerito para intervir na
n
realização da mesma e formular quesitos a qu
ue
d
devem
respo
onder os téécnicos nom
meados.
4 Aos proceedimentos ulteriores
4.
u
aplicar‐se a lei
e vigor.
em
Artigo
o 583.º
D
Destino
de restos
r
mortaais
1. Os resto
1
os mortais retirados do
d jazigo ou
o
s
sepultura
cuja concesssão foi resgatada, sãão
removidos para
p
local reeservado paara o efeito e,
c
caso
não sejam reclam
mados no prrazo de trin
nta
d sobre a data de deeclaração dee resgate, sãão
dias
in
numados em
m sepulturaas.
2 Se no terrreno da con
2.
ncessão resggatada, vierr a
s erguida nova consstrução, o Município
ser
M
d
da
A
Amadora
po
ode impor que os reestos mortaais
q da anterior consttrução se removeram
que
r
e
n
não
tenham
m sido reclamados, se
s transfiraam
p
para
a nova edificação e aí fiquem
m depositados
a título perp
pétuo.
3 Pode seer autorizada a aberrtura de um
3.
u
s
subterrâneo
o a fim dee libertar a capela do
d
jaazigo.

Amadora
A
d
declarar
o resgate da
d concessãão,
dando‐se do facto publicidade idêntica à
mencionada no artiigo 584º do presen
nte
Código.
2. Durantee aquele prazo, são guardados os
materiais reesultantes da demolição bem com
mo
os restos mortais removidos,, e pode o
concessionáário requerer a sua entrega, beem
como a do
d terreno,, desde que pague as
respetivas taxas e ass despesas que tivereem
sido efetuadas.
3. Autorizzadas as entregas referidas no
número anterior
a
o concesssionário fica
f
obrigado a reconstruir o jazigo, considerand
c
do‐
se ao caso aplicável o que se disspõe no artigo
574º do presente Cód
digo, salvo quanto
q
à daata
a partir daa qual se conta o praazo concedido
para a exxecução, q
que é a do respetivo
despacho de
d autorizaçção.
Artiggo 585.º
Aplicação
o às sepultu
uras perpétu
uas e outrass
obras
O disposto no presentte Capítulo aplica‐se,
a
co
om
as necessárias adap
ptações, às
à sepulturas
perpétuas e outras obras.
CAPÍTTULO VIII
D construçções funeráárias
Das
SEC
CÇÃO I
Dass obras

Artigo
o 584.º
Resgate daa concessão
o em caso dee demolição
o

Artiggo 586.º
Licencciamento

1. Realizadaa a demoliição de um
1
m jazigo qu
ue
a
ameace
a ruína, colocar‐se
c
no terren
no
respetivo, durante um ano, uma placa
in
ndicativa de
d se ter procedido
p
à demoliçãão.
2
2.Decorrido
esse prazo
o, pode o Município da
d

1. O reequerimentto para licenciamento de
obras de construçção, reconstrução ou
modificação
o de jazigo
os particulares ou paara
revestimento de sepulturas perrpétuas, deeve
ser apreseentado em
m formulário próprio e
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in
nstruído com o projeto
o da obra, em
e duplicad
do,
e elaborad
do por arrquiteto, devendo
d
d
do
requerimentto constar o prazo previsto paraa a
e
execução
daa obra.
2. Trataando‐se de obras de alteração
a
qu
ue
n
não
afetam
m a estruttura ou a estética da
d
c
construção
inicial, o projeto a apresentar pod
de
s elaborad
ser
do por qualq
quer técnico habilitado
o.
3. É disp
pensada a apresentaçã
a
ão de projeeto
q
quando
as alterações,
a
s
sendo
de reeduzido valo
or,
p
possam
serr definidas em simplles descriçãão
in
ntegrada no
o próprio reequerimento.
4. É ain
nda dispenssada a apreesentação de
d
p
projeto
em
m relação aos revestimentos de
d
s
sepulturas
perpétuass que se pretendaam
e
executar
dee acordo com modeloss criados peelo
M
Município
d Amadoraa, bem com
da
mo aos jazigos
q devam obedecer
que
o
a projetos municipais.
m
5. A execução dee simples limpezas ou
o
b
beneficiaçõe
es, é auto
orizada a requerimen
r
to
d
dos
interessados nãão estando
o sujeita a
liicenciamento.
d
6.A liceença para a execução de obras de
c
construção,
reconstruçção ou mo
odificação de
d
jaazigos partticulares ou
u para reveestimento de
d
s
sepulturas
p
perpétuas
s é conced
só
dida ao titullar
d alvará ou
do
u ao seu legal represen
ntante.

das construções exiggida pelo fim
f
a que se
destinam.
3. É obrigatória a aposição em cada jazigo
do respetivo número
o e de no
ome e título
profissional do autor do projeto, devendo
o a
nsões desttas inscriçõ
ões
localização e dimen
figurar
f
nos desenhos a que se reffere a alíneaa a)
do n.º 1 do presente artigo.

1.Salvo
o em casos especiais, na
n construçção
de jazigos ou revesstimento de
d sepulturas
perpétuas só
s é permittido o emprrego de ped
dra
de uma só cor.
c
2. As paredes exxteriores dos
d jazigos só
podem ser construídaas com matteriais nobrres,
não se permitindo
p
o revesttimento co
om
argamassa de cal ou
u azulejos, devendo as
respetivas obras ser convenientemen
nte
executadass.
3. Exterriormente é admitido
o no trabalho
das paredees qualquer aparelho, devendo os
elementos delicadoss ou escculturais ser
executadoss a cinzel de den
ntes ou por
p
acabamentto semelhan
nte.

Artigo
o 587.º
Pro
ojeto

Artiggo 589.º
Elementos de construçção

1. Do projeto
p
refeerido no arrtigo anterior
d
devem
consstar os elem
mentos seguintes:
a) Deseenhos devvidamente cotados, à
e
escala
de 1:2
20;
b) Mem
mória descriitiva da obrra, em que se
e
especifiquem
m as caractterísticas daas fundaçõees,
n
natureza
do
os materiaiss a empregaar, aparelho
os,
c
cor
e
quaisquer
outros
elementos
e
esclarecedo
res da obraa a executarr.
2. Na elaboraçãão e apreciação dos
p
projetos
devve atender‐‐se à sobrieedade próprria

1. As secções
s
doss elemento
os de consttru‐
ção devem
m estar dee acordo com as su
uas
proporçõess, não se consentindo, nos jazigos de
capela, espessuras infeeriores a:
Socos ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐0,12
2m
Paredes (freente, lados e costas) e pisos‐‐0,10
0m
Cobertura‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐0,05
5m
Degraus ou
u bases ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐0,20 x 0,20 m
Prateleiras e tampas de acessso aos su
ub‐
terrâneos
t
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐0,05 m
2. As prateleiras
p
d
das capelass são assentes

Artiggo 588.º
Materiais
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eem pernes de latão co
om a espesssura mínim
ma
d uma polegada
de
p
p
por
secção
o e as dos
s
subterrâneo
os em cach
horros de pedra
p
com a
e
espessura
m
mínima
de 5x10 cm, enttrando 10 cm
c
n parede, ficando salliente para apoio 6 a 7
na
c
cm.
3. Nos jazigos
j
ossáários, os elementos
e
d
de
c
construção
não podem
m ter espesssura inferior
a
a:
S
Socos
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐0,10 m
P
Paredes
(freente, lado e costas) e pisos‐‐‐0,06 m
C
Cobertura
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐0,03 m
D
Degraus
ou bases‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐0,15 m
P
Prateleiras
‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐0,03 m
Artigo
o 590.º
Cimalhas das
d fachadas
O balanço das cimalhas
c
d
das
fachadas
laaterais e posterioress não pod
dem exced
der
0
0,12m.
Artigo
o 591.º
Portas
1. Nas portas
p
só é permitido o emprego de
d
p
pedra
ou dee qualquer metal ou liiga de metaais
q ofereçaa a necessária resistência, podend
que
do
n
nas
mesmaas serem integrado
os pequenos
v
vitrais
ou painéis dee vidro esspesso e de
d
reduzida traansparência.
2 As portas devem ser pintadas em tonalidad
2.
de
s
sóbria
quan
ndo o mateerial empreggado não for
f
in
noxidável.
Artigo
o 592.º
Requisitoss dos jazigoss
1. Os jaazigos, mun
nicipais ou particularees,
s
são
compartimentado
os em célu
ulas com as
s
seguintes
dimensões mínimas
m
úteis:
C
Compriment
to: 2,00 m

Largura: 0,7
75 m
Altura:
A
0,55
5m
2. A observância da largura ou da altu
ura
mínima apo
ontada no número anterior, ou das
d
duas, simultaneamentte, pode se
er dispensada,
ndo‐se que se
nos jazigos particularees consentin
adote a dim
mensão mín
nima que erra uso adm
mitir
ao abrigo de normas anteriore
es, nos cassos
seguintes:
a) Qu
uando se trate de alteração a
introduzir em
e jazigo já existente;
b) Em jazigo a co
onstruir em
m terreno cuja
impon
nha
um
m
men
nor
dimensão
mento.
aproveitam
3. Nos jazigos não
o pode have
er mais do que
q
cinco célulaas sobreposstas, em cad
da pavimen
nto,
acima ou ab
baixo do nívvel do terre
eno.
4. Na parte subtterrânea do
os jazigos são
s
observadoss cuidados especiais de
d construçãão,
tendentes
t
a impedir as infiltraçõe
es de água e a
proporcionar arejam
mento ade
equado, fáácil
acesso e bo
oa iluminaçãão.
5. Independentemente do
d
que se
estabelece no n.º 3,, o númerro de lugares
sobreposto
os, previsíveel em jazigo
o com capeela,
não pode conduzir a cércea diversa da que
q
f estabeleecida para o local.
estiver ou for
6. Paara que fique asssegurada a
possibilidad
de de beneeficiação e limpeza dos
d
seus param
mentos latterais, o in
ntervalo livvre
entre jazigo
os particulares não pod
de ser inferrior
a 0,30 m.
7. Pod
dem ainda os jazigoss ser apen
nas
subterrâneos, devend
do nesse caso terem as
dimensões mínimas d
de 1,30 m de frente por
p
2,30 m de frente
f
a fun
ndo.
8. Os jazigos, co
onforme se
s pretendam
construir com lugaress de depósito, de um só
ou de amb
bos os lados, não podem ter fren
nte
inferior a 1,,50 m e a 2,10 m, resp
petivamentee, e
fundo
f
meno
or que 2,30
0 m.
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Artigo
o 593.º
Mo
odificação de
d subterrân
neos
Pode promover‐s
p
se a modificação dos
s
subterrâneo
os cuja utilização obrigue à
a
abertura
dee escavaçõees em terreeno estranh
ho
à respetivaas concessões e dotaando‐se co
às
om
a
acessos.
Artigo
o 594.º
Deesconformid
dade das ob
bras
Quando
o da exeecução dee obras de
d
aalteração ou beneeficiação em jazigos
s
subterrâneo
os ou dotados com subterrâneo
s
os,
q não ob
que
bedeçam ao
o estabeleciido no artiggo
5
592º
do presente
p
Código, exigge‐se a su
ua
m
modificação
o para que,, tanto quaanto possíveel,
s dê cum
se
mprimento ao dispo
osto naqueele
a
artigo.
Artigo
o 595.º
Ossários
1. Os ossários,
o
mu
unicipais e particularees,
ssão compartimentado
os em célu
ulas, com as
s
seguintes
dimensões mínimas
m
inteeriores:
C
Compriment
to: 0,80 m
L
Largura:
0,50 m
A
Altura:
0,40 m
2 Nos ossários não po
2.
ode haver mais de seete
c
células
sobrepostas em
m cada pavim
mento, acim
ma
o
ou
abaixo do níveel do teerreno, co
om
o
observância
do determ
minado nos n.ºs 4 e 5 do
d
a
artigo
592º do presentee Código.

Artigo
o 596.º
Colum
mbários

interiores:
Comprimen
nto: 0,50 m
Largura: 0,4
40 m
Altura:
A
0,40
0m
Artiggo 597.º
Obras de conservaçãão
1. As construçõees funeráriaas devem ser
limpas e beeneficiadas pelo meno
os de oito em
e
oito anos, podendo no entanto determinar
d
r‐se
que nelas se
s realizem quaisquer obras,
o
semp
pre
que se julgaar necessário.
2. A obrigação prevista no númeero
anterior co
onsiderar‐see extensivaa às gelosiias,
cortinados, colchas e ssimilares qu
ue porventu
ura
existam deentro das cconstruçõess e que, pelo
seu estado
o de sujidade ou deterioraçãão,
convenham
m ser lim
mpos, sub
bstituídos ou
removidos.
3. Os concessionários das construções
c
s a
beneficiar nos peeríodos normais
n
s
são
notificados, por carta registada com aviso de
receção, do
o prazo den
ntro do quaal essas obras
se devem executar.
e
4. Em face de circunstânccias especiaais,
ovadas, o prazo a que
q
devidamente compro
alude o n..º 1 do prresente arttigo pode ser
prorrogado
o.
5.A prorrogação, no entantto, não po
ode
exceder um
m ano e, m
mesmo se concedida,, o
concessionáário continua obrigado a promovver
as futurass limpezass e benefficiações nos
n
períodos no
ormais.
6. Paraa os efeitos do estabele
ecido na parte
final
f
do n.º 1, e seem prejuízo
o do que do
previsto no
o artigo 582
2º do presente Código os
concessionáários
são
notificcados
paara
executarem
m as obrass e do prazo concedido
para a sua execução.
e

Os columbários são
o compartim
mentados em
e
c
células,
com
m as seguin
ntes dimenssões mínimas
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7.As no
otificações previstas no presen
nte
a
artigo
são dirigidas parra a moradaa que consttar
d alvará.
do
Artigo
o 598.º
Licença dee utilização
1. Qualquer consstrução fun
nerária novva,
reconstruídaa, ampliadaa ou alterada, quando da
d
a
alteração
reesultem mo
odificações importanttes
n suas caaracterísticaas, fica dependente da
nas
d
c
concessão
d respetivaa licença de utilização.
da
2. Esta licença,
l
só pode
p
ser co
oncedida após
realização de vistoria efetuada por um
ma
c
comissão
deestinada a verificar see as obras se
e
encontram
c
concluídas
e conform
em
midade com
mo
p
projeto
apro
ovado.
Artigo
o 599.º
Remoção de caixões
Os caixões que,
O
q
por mo
otivo de ob
bras, se torn
ne
n
necessário
remover para oss depósitos
regressam
m
municipais,
m aos seu
us primitivos
lu
ugares logo que as mesmas tenham
t
sid
do
d
dadas
por co
oncluídas.
Artigo 600.º
Caboucos e escavaçõess
C
1.O praazo para enchimento dos
d caboucos
e para tapaamentos daas escavações é fixad
do
p Município da Amaadora.
pelo
2.Por caada dia em
m que for excedido
e
esse
p
prazo,
é apliicada a multa de 2,50 €.
€
Artigo
o 601.º
Remoção
o de tapumees e outros materiais
Concluíd
das as ob
bras, ao co
oncessionárrio
deve removver do local os tapumees e materiaais
d
n
nele
existtentes, deixando‐o
d
limpo e

desimpedid
do.
Artiggo 602.º
Legislação
o subsidiária
A tudo o que
q nesta Secção se não encontre
especialmeente regulad
do, aplicar‐‐se o disposto
no Regimee Jurídico da Urban
nização e da
Edificação (RJUE), aprrovado pelo Decreto‐‐Lei
n.º 555/99,, de 16 de dezembro, bem como
oo
Regulamento Geral d
das Edificaçções Urban
nas
(RGEU).
SEC
CÇÃO II
Dos sinais funerárioss
Artiggo 603.º
Sinais ffunerários
1. Noss jazigos, ccolumbário
os, ossárioss e
sepulturas, e mediante requ
uerimento, o
Município da Amad
dora pode autorizar a
d cruzes, aassim como a inscrição de
colocação de
epitáfios
e
outro
os
sinais
funerárrios
costumados.
2. Não
o são conseentidos epiitáfios que se
considerem
m deficien
ntes quan
nto à sua
s
composição
o, redação
o ou orttografia, que
q
possam ferrir a suscettibilidade pública ou que
q
possam con
nsiderar‐se desrespeito
osos.
SECÇÃO III
Dos construttores funeráários
Artiggo 604.º
Inscrição d
do construto
or
1. As ob
bras particculares de construçãão,
reconstruçãão, alteraçãão ou de be
eneficiação de
jazigos
j
e revestim
mentos de
e sepulturas
perpétuas, bem como
o as que se
s pretendam
efetuar em
m comparrtimentos municipais e
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ssepulturas temporária
t
s e cuja execução
e
nãão
p
pertença
ao
o Município da Amadora, só podeem
realizar‐se sob resp
ponsabilidad
de de um
u
c
construtor
in
nscrito no Município
M
da Amadora.
2 Podem ser inscritoss como con
2.
nstrutores de
d
o
obras
particculares nos Cemitérioss Municipais,
o canteiro
os
os com oficinas
o
e bem assiim
q
qualquer
peessoa colettiva que se dedique à
e
execução
de
con
nstruções
funeráriaas,
m
mostrando
d
dispor,
paraa esse efeito, de pesso
oal
d
devidament
te habilitado
o, incluindo
o técnico co
om
c
curso
de construção
c
civil ou, pelo meno
os,
o
operário
esspecializado
o competen
nte, a queem
p
possa
encarregar de dirigir a execução
e
dos
trabalhos.
3 A inscriçção é requ
3.
uerida ao Município
M
d
da
A
Amadora
em
m formulário próprio, instruído co
om
o seguintess documenttos:
os
a) fotoccópia
do
docum
mento
d
de
id
dentificação
o civil e fiscal;
b) certiidão de registo co
omercial ou
o
respetivo código
c
de acesso, no
n caso das
p
pessoas
coletivas; fottocópia do
o documento
c
comprovativ
vo da decclaração de
d inicio ou
o
reinicio de atividade;;
a
c) comprovativo do pagaamento do
d
mposto So
obre o Rendimento das Pessoas
Im
IRS, ou Colletivas, IRC,, conforme o
S
Singulares,
c
caso
e do Im
mposto sobrre o Valor Acrescentad
A
do,
IV
VA;
d) comprovativo de
d depósito
o à ordem do
d
M
Município
d Amadora, na Caixa Geral de
da
d
D
Depósitos,
e mediante guia passada
p
peelo
M
Município,
de uma caaução no montante
m
d
de
2
200,00
€, ou
o termo de
d responssabilidade da
d
respetiva associação, siindicato ou ordem com
mo
g
garantia
dee pagamentto de even
ntuais danos
c
cuja
respon
nsabilidadee lhe perttença e das
m
multas
que lhes possam
m ser aplicadas.
4. A inscrição doss construtores pode ser
s
c
cancelada
a requerimento dos inteeressados.

5. No termo de rresponsabiliidade previsto
na alínea e) do nº 3 do prese
ente artigo,, o
construtor assume o ccompromissso de cump
prir
e fazer cum
mprir as no
ormas de construção
c
ou
execução em vigo
or e asssume inteeira
os danos de qualqu
uer
responsabilidade pelo
natureza caausados peelo seu pesssoal, quer ao
Município, quer a partticulares.
6. Se, por quaalquer circcunstância, o
construtor responsável deixar de
d assumirr a
responsabilidade da o
obra e o concessioná
c
ário
não o fizzer substittuir imediiatamente, é
determinad
da a suspeensão dos trabalhoss e
avisado o concessionário de que a obra não
n
pode pro
osseguir sem apressentar outro
responsáveel.
Artiggo 605.º
Lim
mites à contratação de obras
Nenhum constru
utor inscrrito para a
execução de
d obras particulares nos
n Cemitérrios
Municipais,, pode assu
umir a resp
ponsabilidade,
simultaneamente, dee mais de cinco obrras,
quando esstas sejam de construção ou de
grande rem
modelação d
de jazigos.
Artiggo 606.º
Responsabiilidade técn
nica
Pode ser
s exigido
o, sempre que pela sua
s
justifique,
a
importânciaa
se
que
responsabilidade da obra fique
e a cargo de
engenheiro
o ou arquiteeto.
Artiggo 607.º
Livvro de registo de consttrutor
1. O Município
M
daa Amadoraa mantem um
u
registo ond
de averba a identificação compleeta
de cada co
onstrutor in
nscrito e as
a ocorrênccias
respeitantees a cada um
m deles.
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2. Os construtores inscritos qu
ue mudem de
d
s
sede
ou designação
o, são obrigados
o
a
c
comunicá‐lo
o por escrito ao Município
M
d
da
A
Amadora,
no
o prazo de cinco
c
dias.

do Cemitério, pelo
o tempo estritamen
nte
necessário à descargaa de materiais e equip
pa‐
mento, em
m consonân
ncia com o disposto no
número antterior.

Artigo
o 608.º
Realização
o de trabalh
hos pelos co
onstrutores

Artiggo 609.º
Obrigações d
dos construttores

1. Só é possível a realização de qualqu
uer
trabalho ap
pós a respeetiva autorrização, e de
d
a
acordo
com
m as normas apro
ovadas peelo
M
Município
d Amadoraa, após o paagamento da
da
d
d
devida
taxaa e mediiante comunicação ao
a
E
Encarregado
o do Cem
mitério, ou a quem o
s
substitua,
e sob a fiscalização destte.
2. As dim
mensões e tipo de revvestimentoss a
a
adotar
em
m sepulturas, bem como os
o
ornamentos
s e sinais funerários
f
a colocar em
e
todas as construçõees funerárias, deveem
c
cumprir
o determinado pelo Município
M
d
da
A
Amadora.
3. Aquando da realização
r
de qualqu
uer
trabalho, deeve ser asssegurada a limpeza em
e
redor da zo
ona a arran
njar/arranjaada, sendo o
transporte dos
d resíduo
os e materiaais sobrantees,
a destino fin
nal adequado, da resp
ponsabilidad
de
d construto
do
or.
4. É exxpressamente proibidaa a utilizaçãão
d qualqueer tipo de material existente no
de
n
C
Cemitério,
bordaduraas,
tal
como
revestimenttos, lápides, vasos, livros, e outros
s
sinais
funeráários, mesm
mo que aban
ndonados.
5. É exxpressamente proibidaa a utilizaçãão
d quaisqueer instalaçõ
de
ões no cem
mitério, beem
c
como
de energia elétricca.
6. Trataando‐se dee arranjo de sepulturaas,
d
deve
o consstrutor prom
mover a enttrada de tod
do
o material de
d uma só vez,
v com to
odas as peçças
g
gravadas
c
com
o número
n
d
da
respetiva
s
sepultura.
7. Apen
nas é perrmitida a entrada de
d
v
viaturas
ao serviço de construtorees no interior

Constitui obrigação do
os construttores funeráári‐
os:
a) asseegurar quee no decurrso das obras
não se perturbe o ssossego e dignidade do
ambiente;
o tentar anggariar junto dos visitantes
b) não
a encomenda de trabaalhos;
c) cum
mprir e fazer cumprir peelos
trabalhado
t
res ao seu
u serviço, o horário de
funcioname
f
ento do Cem
mitério Mun
nicipal;
d) apreesentar‐se e fazer os trabalhadores
ao seu serrviço apressentarem‐se
e diariamen
nte
ao Encarreggado do Cem
mitério Municipal;
e) man
nterem‐se, nos locais das obrass, e
destas só se
s afastand
do unicamente por razzão
imperiosa, e executando as suaas tarefas de
forma
f
a não
o ferir a sen
nsibilidade de quem aíí se
encontre;
ntificar‐se, sempre que
e isso lhes for
f) iden
exigido porr qualquer ffuncionário do Município
da Amadora Serviços d
do Cemitériio, mediante a
o cartão que para o efeito lhess é
exibição do
entregue;
g) Não
o executar quaisquer trabalhos aos
a
Sábados, Domingos,
D
FFeriados e nos
n dias 1 e 2
de novemb
bro.
Artiggo 610.º
Proibição
o de entradaa
O Mun
nicípio da Amadora pode proib
bir,
com fun
ndamento em comportamen
nto
impróprio, a entrada no Cemité
ério Municipal
de qualqu
uer trabalh
hador ao serviço dos
d
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c
construtore
s inscritos
Artigo
o 611.º
S
Suspensão
d trabalho
dos
os
No caso
o de missaa campal ou
o romageem
d
devidament
te autorizada e que implique a
c
concentraçã
ão de elevaado número
o de pesso
oas
n imediaçções do lo
nas
ocal em qu
ue decorreem
o
obras
particulares, pode
p
deteerminar‐se a
s
suspensão
dos trabalh
hos enquanto durareem
a
aqueles
ato
os, bem com
mo a adoçãão de outros
c
cuidados
neecessários.

árvores;
e) Danificarr construçõees funeráriaas, sepulturras,
sinais funerrários ou qu
uaisquer outros objetos;
f)
f Realizar manifestaçções de caráter político,
salvo quand
do autorizadas;
g) A permanênciaa de crianças não
n
acompanhaadas;
h) Deitar para o chão papéiss, aparas de
plantas, detritos ou outros materiais
m
q
que
possam con
nspurcar.
i)Subir para o ttopo dos edifícios das
d
sepulturas aeróbicas.
Artiggo 614.º
Saída d
de objetos

CAPÍTTULO IX
Das agênciaas funeráriaas
Artigo
o 612.º
Traansporte dee restos morrtais
Os restos mortais têm obrigatoriamente de ser
O
s
transportados em carros funerárrios, quer se
orpos ou osssadas, atéé ao local da
d
trate de co
in
numação,
acompaanhados
de
u
um
representan
nte da aggência encaarregada do
d
funeral.
CAPÍTULO X
ões gerais
Disposiçõ
Artigo
o 613.º
Proib
bições
No recinto do
N
d Cemitério é proibido
o:
a Proferir palavras
a)
p
ou
u praticar attos ofensivos
d memóriaa dos morto
da
os ou do resspeito devid
do
a local;
ao
b Entrar acompanha
b)
a
do de animais, exceeto
c
cães‐guia;
c Transitar fora dos arruamentoss ou das vias
c)
d acesso qu
de
ue separem
m as sepulturas;
d Colher flores ou danificar plantas ou
d)
o

Os objettos utilizaados para fins de
ornamentação ou dee culto em
m construçõ
ões
funerárias
f
não podem
m ser daí retirados sem
ma
apresentação do título
o de concesssão ou na sua
s
falta,
f
de um doccumento em que o
concessionáário tal auto
orize.
Artiggo 615.º
Traansferênciaa de constru
uções
o, exista p
parcela de terreno que
q
1. Quando
para inu
importe aproveitar
a
umações ou
qualquer outro fim,, mas circundado por
p
mpeçam, o Município da
construções que o im
Amadora
A
pode fazer transferir paara outro lo
ocal
do Cemitérrio Municipaal, a constru
ução que mais
m
convenha deslocar p
para criar o necessáário
acesso.
2. Do facto
o, a verificaar‐se, são notificados
n
os
interessado
os.
3. A transfferência é feita a expensas e sob
s
responsabilidade do Município da Amado
ora
que, na esccolha do no
ovo local, diligencia
d
paara
que a consttrução fique, tanto quanto possívvel,
em situação
o equivalen
nte à anterio
or.
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Artigo
o 616.º
Desaparecimento de objetos ou sinais
funeerários
O Município
o da Amado
ora não se responsabiliza
p
pelo
desaparecimento
o de objetos ou sinaais
funerários colocados em qualqu
uer local do
d
c
cemitério.
Artigo
o 617.º
Entrada de forçaa armada ou
u outro
agrupaamento
A entrada no Cemitéério de fo
orça armad
da,
b
banda
ou qualquer agrupamen
nto musical,
c
carece
de autorizaçãão do Município
M
d
da
A
Amadora.
Artigo
o 618.º
Entrada dee viaturas automóveis particularess
No Cemitério Municipaal, é proibida a entrad
N
da
d viaturas automóveiss particularres, salvo nos
de
s
seguintes
caasos:
a Viaturas que tran
a)
nsportem máquinas
m
o
ou
m
materiais
deestinados à execução de obras no
n
C
Cemitério,
mediantte
autorrização
d
do
E
Encarregado
o do Cemitéério;
b Viaturass ligeiras de
b)
d naturezza particullar
transportando pessoass que, porr fisicamen
nte
in
ncapacitadaas tenham
m dificuldaade em se
d
deslocar
a pé, med
diante auttorização do
d
P
Presidente
d Câmara Municipal da Amadorra,
da
d
devendo
para efeito seer exibido o documento
d identificaação civil à entrada
de
e
do Cemitério.
Artigo
o 619.º
Filmagen
ns, fotograffias e missass campais
Carecem
m de autorização do Presidente
P
d
da
Câmara Municipal da Amadora
C
A
a realização no
n
in
nterior do Cemitério
C
M
Municipal,
d filmagen
de
ns,

a captação de imagenss e a realizaação de missas
campais.
Artigo
o 620.º
Reno
ovação
1. As licenças são renovadas automática e
sucessivam
mente, desd
de que o titular proceeda
ao pagameento das taaxas devidas nos 22 dias
d
úteis que antecedem o termo do seu prazo.
2. Os titulares
t
de licenças an
nuais que não
n
tenham
t
intteresse na sua renovvação deveem,
nos 22 diass úteis quee antecedem
m o termo do
prazo daq
quelas, decclarar a cessação
c
d
das
mesmas jun
nto do Mun
nicípio da Am
madora.
3. Os titulares d
das licençass temporárrias
podem obtter novas liicenças, ap
proveitando‐se
os documentos e eelementos relativos ao
licenciamen
nto imediattamente an
nterior, dessde
que o pedido seja feitto nos term
mos do n.º 1 e
não se verifiquem altterações relativamentee à
última licen
nça emitida.
4. As liccenças não são renovaadas quando
oo
de
seu titular tenha inttroduzido alterações
a
natureza estética
e
ou funcional no objeto do
licenciamen
nto.
TITULLO XXII
Dos espaços verdes
Capiitulo I
Ob
bjeto
Artigo
o 621.º
Ob
bjeto
O preesente Titullo regula a utilização dos
d
jardins,
j
esp
paços verdes, alamed
das e parqu
ues
construídoss no Município da Amadora
A
e as
formas
f
de proteção e conservaçãão de árvorres,
floreiras
f
e demais veggetação ne
eles existentes
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ou implantadas e seemeadas naas Avenidaas,
o
R
Ruas,
Estrad
das, Praças e Logradouros Públicoss.
Capittulo II
Disposiçõ
ões Gerais
Artigo 622.º
Principiio geral
A utilizzação e co
onservação dos jardin
ns,
p
parques,
esspaços verdes e resttantes zonas
pelo preseente Título, bem com
a
abrangidas
mo
d
das
árvorees e demais vegetaação visa a
m
manutenção
o e desenvvolvimento daqueles de
d
forma biologgicamente equilibradaa, garantind
do‐
s a preserrvação doss elemento
se
os naturais e
e
espaços
veerdes exisstentes, além de se
p
possibilitar,
através da sua corretaa e adequad
da
u
utilização
po
or parte dos munícipess e utentes,, a
d
defesa
e proteção
p
d qualidade de vid
da
da,
a
assegurando
o‐se deste modo um ambien
nte
s
sadio,
não
o sendo permitidas ações ou
o
c
comportame
entos que ponham
p
em
m causa esttes
p
princípios
ou contribuaam para a degradação
d
oe
d
danificação
destes elem
mentos e esspaços.
Artigo 623.º
P
Proibições
e espaços verdes, jard
em
dins, parques
milares
e sim
1. Nos espaços verdes,
v
jard
dins, parques
municipais e demais áreas abraangidas peelo
m
p
presente
Títtulo é proibido:
a)Entrarr e circularr com qualquer tipo de
d
v
veículo;
b) Passear com animais,
a
à exceção de
d
c
cães
de estimação devvidamente açaimados e
p
presos
por corrente
c
ou trela;
c) Apasscentar ovin
nos, caprino
os e bovinoss;
d) Daniificar relvva, planttas, florees,
c
canteiros,
bordaduraas, ou simplesmen
s
nte

transitar
t
po
or esses espaços ou fo
ora dos loccais
ou passadeeiras própriaas;
e) Permitir quee os caanídeos cuja
propriedade Ihes p
pertença a transiteem,
dejetem ou
u urinem em
m qualquer destas zonaas;
f) Colh
her, retiraar ou mutilar florres,
bolbos, plan
ntas, semen
ntes ou sem
melhantes;
g) Lançar águas poluídas, provenientes
das limpezas doméstiicas, imund
dices, detrittos
ou líquidoss de outra natureza de que resu
ulte
prejuízo ou a mortee de qualq
quer tipo de
vegetação;
v
u banhar‐se
e nos lagos ou
h) Retirar água ou
depósitos;
uir ou danificar a faunaa e
i) Retirar, destru
flora
f
existeentes nos lagos como arremessar
para dentro
o destes qu
uaisquer ob
bjetos líquid
dos
ou detritos de qualqueer natureza;;
j) Pescar, apanhar peixe
e ou outras
espécies qu
ue se encon
ntrem nos laagos;
k) Mattar, ferir, furtar ou apanh
har
quaisquer animais qu
ue tenham, nestas zon
nas
verdes,
v
o seu habitat naturaal e que se
encontrem habitualm
mente a de
eambular por
p
estes locais, nomeadamente paatos, cisness e
outros que ali foram ccolocadas pelo
p
Município
da Amadora;
l) Utilizar
beb
bedouros
para
f
fins
diferentes daqueles p
para que expressamen
nte
se destinam
m;
m) Desstruir, dan
nificar ou fazer uso
u
indevido dos sistemas de rega por aspersãão,
nomeadam
mente aspersores e torn
neiras;
n) Retirar, alteraar ou mud
dar placas ou
tabuletas
t
c
com
indicações para o público ou
com informações útteis, nome
eadamente a
designação
o científica de plantaas, nome de
setores
ou
outraas
referê
ências
paara
conhecimento dos freq
quentadore
es;
o) Prender nas grades ou
o vedaçõ
ões
quaisquer animais
a
ou o
objetos;
p) Lançar detritoss ou entulho
os;
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q) Desttruir ou danificar instalaçõees,
c
construções
s, bancas, vedações, gradees,
c
canteiros,
e
estufas,
lattadas, banccos, escoraas,
e
esteiros,
vasos ou ainda quaalquer outtra
e
estrutura,
eq
quipamento
o ou mobiliário;
r) Abrir as caixas das válvulaas do sistem
ma
d rega e mexer nos sisstemas de acionament
de
a
to,
q
quer
sejam manuais qu
uer sejam au
utomáticos;;
s) Utilizzar ou mexer
m
nas caixas dos
c
contadores
de água;
t) Desttruir ou danificar
d
m
monumento
os,
e
estátuas,
fo
ontes, esculturas, esscadarias ou
o
p
pontes,
quee se encontram localizadas nestes
e
espaços;
u) Desttruir, danifficar ou faazer uso de
d
forma meno
os cuidadosa ou correeta, inclusivve
p
por
adulto
os a quem
m são veedados, dos
b
brinquedos,
aparelho
os ou equipamentos
d
destinados
à crianças bem como
às
o de qualqu
uer
tipo de equipamento desportivo
d
a construíd
ali
do
o instalado
ou
o;
v) Desttruir, danifficar ou simplesmen
s
nte
u
utilizar,
sem
m autorizaação dos responsáve
r
is,
o
objetos,
feerramentas,, utensílioss ou peçças
a
afetas
aos serviços municipais,
m
bem com
mo
fazer uso daa água destinada a regaa ou limpeza;
w) Pratiicar
jogos,
divertimento
os,
ou de ou
a
atividades
d
desportivas
utra natureza
fora dos loccais destinaados a essee fim ou em
e
d
desrespeito
das co
ondições previamen
nte
e
estabelecida
as para aq
queles locaais, ou aind
da
q pela suaa natureza possam cau
que
usar prejuízos
a Patrimón
ao
nio Municipal;
x) Urinar ou defecar fora dos locaais
e
expressame
nte destinaados a esse fim;
y) Acam
mpar ou insstalar acam
mpamento em
e
q
qualquer
zona destes;
z) Conffecionar ou
u tomar reffeições, salvvo
e locais paara o efeito identificados;
em
aa) Perm
manecer ou
u forçar a permanênccia
n seu interior, depoiss do seu en
no
ncerramentto,

quando estte tiver luggar, ou sem
m ter pago
o a
respetiva entrada, quaando devidaa.
2.Excettua‐se do d
disposto naa alínea a) do
número an
nterior, o trânsito de veículos paara
deficientes,, cuja deslo
ocação se efetue
e
atravvés
de veículoss apropriado
os mas nun
nca superio
or a
10 km/horaa e o efetu
uado por crrianças até 10
anos de idaade.
3.De iggual modo, a referida proibição não
n
é aplicável quando n
no local exxistirem zon
nas
devidamente sinalizaadas e destinadas ao
trânsito.
t
Artigo
o 624.º
ões relativass a árvores, arbustos e
Proibiçõ
plaantas
1. Nass árvores, aarbustos ou
u plantas que
q
se encontram plantadas e se
emeadas nos
n
parques, jaardins e esp
paços verde
es abrangid
dos
pelo artiggo anterior ou a guarnecer e
embelezar os arruamentos, praçças ou outros
bem como
o aos seeus
lugares públicos, b
resguardos ou suportees, não é pe
ermitido:
a) Abaater ou podar sem préévia
autorização
o do Municíípio da Amaadora;
b) Desstruir, danificar, cortar ou golpearr os
seus tronco
os ou raízes;
c) Retirar ou danificar os tuttores e grad
des
o existentess;
de proteção
d) Desspejar nos ccanteiros ou
u nas caldeiras
produttos
das
árrvores
quaisquer
nomeadam
mente óleoss, gasolina,, detergentes
ou outros produtos
p
tó
óxicos para as plantas ou
causadoress de sujidade;
e) Risccar ou inscreever nelas gravações;
g
f) Encostar
ou
apoiar
veículos,
nomeadam
mente carroçças, carros de mão ou de
tração
t
anim
mal, motocicclos ou ciclo
omotores;
g) Prender anim
mais ou aí segurar
quaisquer objetos;
o
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h) Vareejar ou puxar os seus
s
ramo
os,
s
sacudir
ou cortar as suas folhaas, frutos ou
o
floração;
i) Lanççar‐lhes peedras, pauss ou outros
o
objetos;
s
ramos;;
j) Subir ou pendurar‐se nos seus
k) Retirrar ninhos, ou simplesm
mente mexxer
n aves ou nos ovos que
nas
q neles see encontrem
m,
b
bem
como perseguir
p
e matar aqueelas;
l) Preggar, atar ou
o penduraar quaisqu
uer
o
objetos
ou dísticos
d
noss seus ramo
os, tronco ou
o
folhas;
das, qualquer
m) Fixarr fios, escoras ou cord
q seja a su
que
ua finalidad
de.
2.Excetu
uam‐se do disposto naa alínea l) do
d
número an
n
nterior, oss dísticos ou placcas
c
contendo
a designação científicaa das planttas
o
ou
árvorees em causa
c
ou referências
m
meramente
informatiivas de âmbito
â
gerral
s
sobre
determinadas áreas
á
ou setores,
s
co
om
in
nteresse paara a populaação, ali collocadas pelos
s
serviços
cam
marários.

ordenar ao seu pro
oprietário em prazo a
estipular, o abate, lim
mpeza, desbaste, poda ou
tratamento
t
o daqueles.
2.A ord
dem previssta no núm
mero anteriior,
deve ser seempre fund
damentada com base em
e
parecer favorável dos se
erviços co
om
competênccia técnica n
nesta matérria.
3. Esggotado o prazo concedido ao
proprietário
o do terrreno paraa adotar as
medidas e soluções ordenadas pelo
p
Município
da Amado
ora, sem q
que aquelaas se acheem
cumpridas, o Municíípio da Am
madora po
ode
d
proceder coercivameente à effetivação das
operações determinaadas, a expensas do
notificado.
4.As qu
uantias relaativas às de
espesas a que
q
se refere o número
o anterior, quando não
n
pagas voluntariamente no prazo
o de 20 dias a
contar da notificaçãão para o efeito, são
s
o como título
cobradas judicialmentte servindo
executivo a certidão passada pelos
p
serviçços
competentes, comprrovativa das
d
despesas
madora.
suportadas pelo Municcípio da Am

Artigo 625.º
Esttacionamento de veículos

Artigo
o 627.º
Elemento
os arbóreoss de interesse público

É proibido o estaccionamento
o de qualqu
uer
tipo de veículo sobre os canteirros de relvva,
p
qualquer quee seja a su
ua
flores ou plantas,
ocalização.
lo

1. As árvores
á
ou maciços de arborizaçção
que,
em
mbora
situadas
terren
nos
em
particularess, constitu
uam pelo seu porrte,
beleza, raridade, antiguidade e condições de
exposição elementos de manife
esto interessse
público, não
n
podeem ser abatidas ou
desbastadaas sem p
prévia auttorização do
Município da
d Amadoraa.
2. Exceetuam‐se d
do disposto
o no númeero
anterior, as
a situaçõees de perrigo iminen
nte
devidamente comprovvado.

Artigo 626.º
Vegetação
o existente em
e terrenos privados
1Semprre que se constate
c
a existência de
d
á
árvores,
arbustos, plaantas ou de qualqu
uer
o
outro
tipo de
d vegetaçãão ainda que localizad
da
e propried
em
dade privad
da, que pon
nha cm causa
o interesse público mu
unicipal por motivos de
d
liimpeza, higgiene, salu
ubridade, saúde
s
ou de
d
s
segurança
o Municíp
pio da Am
madora pod
de
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Artigo 628.º
Aluguer dee floreiras
O Município da Amadora
A
po
ode alugar a
terceiros, floreiras e outros elementos
a
arbóreos
mó
óveis.
TITULO
O XXIII
Da utilizaação do Eco
ocentro da Amadora
A
Artigo
o 629.º
Ob
bjeto
O presente Título
o regula a entrega de
d
resíduos no
o Ecocentrro da Am
madora e os
p
procedimen
ntos de utilização e exploraçãão
d
deste.
Artigo 630.º
Definições
Para efeeitos do prresente Titu
ulo, entend
de‐
s por:
se
«Detentor» – pessoa singular
«
s
ou coletiva qu
ue
tenha resíduos, pelo menos na sua simples
d
detenção,
nos termos da
d lei civil;
«Ecocen
ntro» — ceentro de recceção dotad
do
d equipamentos de grrande capaccidade paraa a
de
d
deposição
s
seletiva
dee resíduos passíveis de
d
v
valorização
tais como,, papel, em
mbalagens de
d
p
plástico
e metal,
m
aparras de jard
dim, resíduos
v
volumosos,
madeiras, ou de outros materiaais
q
que
venham a ter viabilidade técnica de
d
v
valorização;
«Produttor» ‐ qualq
quer pessoaa, singular ou
o
c
coletiva,
a
agindo
em
m nome próprio ou
o
p
prestando
s
serviço
a terceiros, cu
uja atividad
de
p
produza
ressíduos ou que efetue operações
o
d
de
p
pré‐tratame
ento, de mistura
m
ou outras qu
ue
a
alterem
a natureza
n
ou
u a compo
osição desses
resíduos;

«Recicllagem» – qualquer operação de
valorização
v
o, incluindo
o o reproce
essamento de
materiais orgânicos, através da qual os
materiais constituinttes dos resíduos
r
s
são
novamentee transforrmados em
m produttos,
materiais ou substâncias paraa o seu fim
f
original ou para outross fins, mas que não incclui
a
valoriização
eenergética
nem
o
reprocessam
mento em materiais que
q devam ser
utilizados como
c
combustível ou em
e operaçõ
ões
de enchimeento;
«Recolha» ‐ apanh
ha, incluind
do a triagem
me
uos
o armazenamento preliminares, dos resídu
orte para uma
urbanos com vista ao seu transpo
d tratamen
nto de resíd
duos;
instalação de
«Resíduo» — q
qualquer substância ou
objeto de que
q o detentor se dessfaz ou tem
ma
intenção ou
u obrigação
o de se desfaazer,
«Resíduo urbano»
» — resíduo
o provenien
nte
de habitaçõ
ões, bem ccomo outro
o resíduo que,
pela sua natureza ou comp
posição, seja
semelhantee ao ressíduo proveniente de
habitações;;
«Tratam
mento» ‐ qualquer operação de
valorização
v
o ou de eeliminação de resíduos,
incluindo a preparação
o prévia à valorização
v
ou
eliminação e as atividades económiccas
previstas no
n anexo IV do De
ecreto‐Lei nº
73/2011, de 17 de jun
nho ou na legislação
l
q
que
o substitua;
s
«Triageem» ‐ o ato de separação
de
resíduos mediante
m
processos manuais ou
mecânicos, sem alteração das su
uas
características, com vissta ao seu tratamento
t
.
Artiggo 631.º
Entidad
des utilizado
oras do Eco
ocentro da
Am
madora
Podem
m utilizar o Ecocentro,, as seguintes
entidades:
a) Particulaares: os mun
nícipes ou empresas,
e
q
que
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transportem
m os resííduos adm
missíveis no
n
E
Ecocentro
da Amadora, devidamente triados,, e
n
nas
quantid
dades estaabelecidas no presen
nte
T
Título;
b Empresaas prestad
b)
doras de serviços ao
a
M
Município
da
Am
madora,
previamen
nte
id
dentificadas como tal e autorizadas peelo
M
Município;
c Freguesiaas, quando
c)
o recolham "monstross",
n âmbito do
no
d protocolo
o de descen
ntralização de
d
liixos especiaais ou outraas operaçõees de recolh
ha
d resíduos,, autorizadaas pelo Mun
de
nicípio;
d Outras entidades, a título excecional e
d)
pelo Municcípio.
d
desde
que autorizadas
a
Artigo
o 632.º
Natureza dos resíd
duos admisssíveis no
Ecocentro da Amadora
1.São admissíveis no Eccocentro os
resíduos e incluídos no
o ANEXO VII ao presen
nte
c
código
deveendo, para o efeito, serr depositados
s
separadame
ente nos co
ontentores identificados
a
através
de sinalética.
2. Aten
ndendo às necessidaades, podeem
a
ainda
ser admitidos outros tiposs de resíduos
q
que
venham
m a ser paassíveis de valorizaçãão,
a
assim
como
o podem ser
s retiradaas fileiras de
d
resíduos.
m
qu
ue
3. Não podem ser aceites materiais
c
contenham
ou tenham contido
o substâncias
p
perigosas.
Artigo
o 633.º
Entreega e depossição de ressíduos

3. A deposição
o dos ressíduos fazz‐se
manualmen
nte para o interior do contentor
respeitantee a cada tipo
o de resíduo
o.
Artiggo 634.º
madora por
Utilizaçãão do Ecoceentro da Am
empresas e particularres
1. Porr cada desscarga é realizada uma
inspeção aos materiaais a entreggar, devend
do,
para o efeito, os utilizzadores pro
oporcionar aos
a
responsáveeis pela iinspeção as
a condiçõ
ões
adequadas à sua realizzação.
2. Em
m resultado da apreciação dos
d
materiais transportados, o responsável
concede au
utorização o
ou recusa de
e descarga.
3. Por cada descaarga é preenchido
p
o
formulário
f
de receção de resíduos
r
q
que
constitui o ANEXO VII aao presente
e código.
4. As empresas não pode
em utilizarr o
Ecocentro para a deescarga de resíduos de
construção e de demo
olição, resíduos verdes de
jardins,
j
madeiras e paletes, óleos
ó
usados,
pilhas e batterias.
5. O Município da Amadora pode
p
recusaar a
deposição de
d materiais:
a) see apresentarem um
m grau de
contaminaçção elevado que inviiabilize a sua
s
futura
f
recu
uperação e reciclagem
m, nos term
mos
do definido
o pela Sociedade Ponto
o Verde;
b) se fo
orem perigo
osos;
c) se a quantidadee de materiaais, por fileiira,
for
f superior a 1.1 m3/d
dia.
Artigo
o 635.º
Regras

1.A en
ntrega doss resíduoss deve ser
s
eefetuada exxclusivamen
nte a graneel, não send
do
a
aceites
enttregas de materiais em fardo
os,
d
dentro
de saacos ou con
ntentores.
2.Os reesíduos de embalagem
m devem ser
s
p
previamente
e esvaziado
os do seu co
onteúdo.

1.Todo
os os utilizadores admitidos são
s
responsáveeis:
a)
P
Pela
tipo
ologia
do
os
resídu
uos
transportad
t
dos, devendo garantir que apen
nas
transportam
t
m os materiais autorizaados;
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b) Pelaa deposiçãão dos materiais
m
nos
c
contentores
s destinad
dos a cad
da um dos
resíduos;
c) Pela descarga do
os resíduoss no local qu
ue
lh
he for indicado;
oe
d) Pelo respeito daas regras dee circulação
d sinalizaçção existen
da
nte e pelaas instruções
e
emitidas
pellos responsáveis do Ecocentro;
e) Pelo
os danos que provvoquem nas
in
nstalações.
2.O tran
nsporte doss resíduos deve
d
ser feito
e condições ambienttalmente ad
em
dequadas, de
d
m
modo
a evitar a sua disspersão.
Artigo
o 636.º
Horário de fu
uncionamen
nto
O horárrio de funcionamento é fixado por
D
Despacho
do Presidentte da Câmaara Municip
pal
d Amadoraa.
da
TÍTULO
O XXIV
Dos Resíduos Sólidos Urbaanos
Artigo 637.º
Objeeto e âmbitto de aplicação
O pressente Títu
ulo regula o sistem
ma
municipal de
m
d gestão de resídu
uos urbanos
p
produzidos
os na área do
d Municíp
pio
e recolhido
d Amadoraa.
da
Artigo 638.º
Legislação
o aplicável
O serviçço de gestãão de resíd
duos urbanos
o
obedece
àss regras dee prestação
o de serviços
p
públicos
esssenciais desstinadas à proteção dos
u
utilizadores
que esttejam consignadas na
n
leegislação em
m vigor.

Artigo
o 639.º
Competência
Compeete ao M
Município da Amado
ora
assegurar a remoção
o dos resíd
duos urban
nos
o respetivo território.
t
produzidos na área do
Artigo
o 640.º
Defin
nições
presente Títtulo, entend
de‐
Para effeitos do p
se por:
a) «Contrato» ‐ documentto celebraado
entre a Entidade Gesstora e quaalquer pessoa,
u coletiva, p
pública ou privada, pelo
singular ou
qual é esstabelecida entre as partes uma
relação de
d
prestação, perm
manente ou
temporária
t
ou sazonaal, do serviçço nos term
mos
e condiçõess do presen
nte Título;
b) «Deetentor» – pessoa singular ou
coletiva qu
ue tenha reesíduos, pe
elo menos na
sua simpless detenção, nos termoss da lei civil;
c) «Eco
ocentro» — centro de receçção
dotado de
d
equipamentos de gran
nde
capacidadee para a deposição seletiva de
resíduos passíveis dee valorizaçãão tais com
mo,
balagens dee plástico e metal, aparas
papel, emb
de jardim, resíduos vvolumosos, madeiras, ou
de outross materiaiss que venham a ter
viabilidade
v
técnica de valorização
o;
d) «Eco
oponto»
—
co
onjunto
de
contentores destinado
os à recolh
ha seletiva de
embalagens de vidro, embalagens de plástico e
de metal e papel e carrtão para vaalorização;
e) «Em
mbalão» ‐ contentor destinado
o à
deposição seletiva
s
de embalagen
ns de plástico,
de metal e para líquido
os alimentaares;
f) «Enttidade gesttora do servviço de gesttão
de resíduos urbanos»
» ‐ entidade
e responsável
pela gestão
o do serviço
o municipal de gestão de
resíduos urrbanos;
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g) «Estaação
de
transferrência»
—
in
nstalação onde
o
o resíd
duo é descaarregado co
om
o objetivo de
d o preparaar para ser transportad
do
p
para
outro lo
ocal de valo
orização ou eliminação
o;
h) «Estrrutura tariifária» ‐ conjunto
c
d
de
regras de cálculo expressas
e
em termos
g
genéricos,
a
aplicáveis
a um conjunto de valorres
u
unitários
e outros
o
parâmetros;
i) «Oleão» ‐ co
ontentor destinado
d
à
d
deposição
seeletiva de óleo
ó alimenttar usado;
j) «Óleo alimentar usado (OA
AU)» – o óleeo
a
alimentar
qu
ue constituii um resíduo;
k) «Pap
pelão» ‐ contentor
c
destinado à
d
deposição
s
seletiva
dee papel e cartão e de
d
e
embalagens
s de papel e cartão;
l) «Pilh
hão» ‐ co
ontentor destinado
d
à
d
deposição
s
seletiva
de pilhas e acumulador
a
res
u
usados;
m) «Prevenção» – medidas to
omadas antes
d uma substância, maaterial ou produto se ter
de
t
a
transformad
do em reesíduos, destinadas
d
reduzir:
quantidade
de
os,
i. A
resíduo
d
designadam
mente atravvés da reu
utilização de
d
p
produtos
ou
u do prolon
ngamento do
d tempo de
d
v dos pro
vida
odutos;
ii. Os im
mpactos advversos no ambiente e na
n
s
saúde
hum
mana resu
ultantes dos resíduos
g
gerados;
ou
iii. O teor de substâncias nocivvas
p
presentes
no
os materiais e nos prod
dutos.
n) «Recciclagem» – qualquer operação de
d
v
valorização,
incluindo o reprocesssamento de
d
m
materiais
o
orgânicos,
através da
d qual os
m
materiais
c
constituinte
es dos reesíduos sãão
n
novamente
transform
mados em
m produto
os,
m
materiais
o substân
ou
ncias para o seu fiim
o
original
ou para
p
outros fins, mas que
q não inclui
a
valorizzação
energética
nem
o
reprocessam
mento em materiais
m
qu
ue devam ser
s
u
utilizados
co
omo combu
ustível ou em
e operações
d enchimen
de
nto;

o) «Resíduo» — qualquer substância
s
ou
objeto de que
q o detentor se dessfaz ou tem
ma
intenção ou
u obrigação
o de se desfaazer,
p) «Resíduo de cconstrução e demoliçção
(RCD)» — resíduo prroveniente de obras de
recon
nstrução,
construção,
ampliaçãão,
alteração, conservaçãão e dem
molição e da
derrocada de
d edificaçõ
ões;
q) «Resíduo de eequipamento elétrico
o e
eletrónico (REEE)» – equipamen
nto elétrico
o e
eletrónico que
q constitua um resíd
duo, incluin
ndo
todos
t
os componeentes, sub
bconjuntos e
do
i
consumíveiis que fazeem parte integrante
equipamen
nto no mo
omento em
m que estee é
descartado;
r) «Resíduo urbaano (RU)»
» — resíd
duo
proveniente de habitações, bem
m como outro
resíduo quee, pela sua natureza ou
u composiçãão,
seja semellhante ao resíduo prroveniente de
habitações;;
s) «Reutilização» — qualqu
uer operaçção
mediante a qual pro
odutos ou componentes
que não sejam reesíduos sãão utilizad
dos
novamentee para o meesmo fim paara que foraam
concebidoss;
t) «Titular do con
ntrato» ‐ qualquer pesssoa
o coletiva,, pública ou
u privada, que
q
individual ou
celebra com
m a Entidad
de Gestora um Contraato,
também
t
deesignada naa legislação
o aplicável em
e
vigor
v
por uttilizador ou utilizadore
es;
u) «Traatamento» ‐ qualquerr operação de
valorização
v
o ou de eeliminação de resíduos,
incluindo a preparação
o prévia à valorização
v
ou
eliminação e as atividades económiccas
previstas no
n anexo IV do De
ecreto‐Lei nº
73/2011, de 17 de jun
nho ou na legislação
l
q
que
o substitua
v) «Triagem» ‐ o ato de separação
s
de
resíduos mediante
m
processos manuais ou
mecânicos, sem alteração das su
uas
características, com vissta ao seu tratamento
t
;
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w) «Utillizador final» – pessoaa singular ou
o
c
coletiva,
pú
ública ou privada, a quem seeja
a
assegurado
de forma continuada
c
o serviço de
d
g
gestão
de resíduos e que não tenha com
mo
o
objeto
da sua
s
atividaade a presttação desses
m
mesmos
serviços a teerceiros, po
odendo aind
da
s classificaado como:
ser
i. «Utillizador dom
méstico» ‐ aquele qu
ue
u
use
o préédio urban
no servido
o para fins
h
habitaciona
is, com exceção das utilizações
p
para
as parttes comuns, nomeadam
mente as dos
s;
c
condomínio
o domésticco» ‐ aqueele
ii. «Utillizador não
q não estteja abrangido pela alíínea anterio
que
or,
in
ncluindo o Estado, as
a autarquias locais, os
fundos e seerviços autó
ónomos e as entidades
d
dos
setoress empresariais do Estado e das
a
autarquias.
x) «Vidrão» ‐ co
ontentor destinado à
d
deposição
seeletiva de embalagens
e
s de vidro.
Artigo 641.º
Princípios de gestão
A prestação do serviço dee gestão de
d
resíduos urbanos ob
bedece ao
os seguintes
p
princípios:
a)
Da promo
oção tendeencial da su
ua
u
universalida
ade e da igualdade no acesso;
a
b)
ntia da qualidade do
d
Da garan
s
serviço
presstado e da proteção dos interesses
d utilizado
dos
ores;
c)
Do
desenvolvim
mento
d
da
transparênccia na prestaação do serviço;
d)
Da proteçção da saúde pública e
d ambientee;
do
e)
Da garan
ntia da eficiência e
m
melhoria
co
ontínua na utilização dos recursos
a
afetos,
respondendo à evolução das
d exigências
técnicas e às melhorres técnicass ambientaais
d
disponíveis;

f)
Da prom
moção da solidariedaade
económica e social, d
do correto ordenamen
nto
do território e do deseenvolvimentto regional;;
g)
Do poluid
dor‐pagador;
h)
Da prevvenção e redução da
d resíduos;;
produção de
i) Da hiierarquia d
das operaçõ
ões de gesttão
de resíduoss;
j) Da responsab
bilidade do
d
cidadãão,
adotando comportaamentos de caráter
preventivo em mattéria de produção de
resíduos, bem
b
como práticas qu
ue facilitem
m a
respetiva reeutilização e valorizaçãão.
Capíítulo II
Direitos e deveres
Artigo
o 642.º
Deverres do Município da Am
madora
São deveres do Município da Amadora:
a) Orgganizar o sistema municipal
m
de
gestão de resíduos u
urbanos, bem como de
outros resíduos cuja ggestão lhe seja atribuída
por lei;
b) Asseegurar o en
ncaminham
mento adequ
ua‐
do dos resííduos que rrecolhe ou recebe
r
da sua
s
área geográáfica;
c) Garrantir a qu
ualidade, re
egularidadee e
continuidad
de do serrviço, salvo nos cassos
excecionaiss previstos n
na legislação em vigor;;
d) Promover a elaboração de estudoss e
projetos qu
ue sejam n
necessários à boa gesttão
do sistema;;
e) Man
nter atualizado o cadastro
c
d
dos
equipamen
ntos e inffraestruturaas afetas ao
sistema de gestão de rresíduos;
f) Promover a insstalação, a renovação e o
bom estado
o de funcio
onamento e conservaçção
dos equipamentos e in
nfraestruturras do sistema
de gestão de
d resíduos;;
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g) Prom
mover a atu
ualização teecnológica do
d
s
sistema
dee gestão de resíduos urbano
os,
n
nomeadame
ente, quando daí resulte um
u
a
aumento
daa eficiência técnica e da qualidad
de
a
ambiental;
ndimento aos
h) Dispor de serviçços de aten
u
utilizadores,
, direcionad
dos para a resolução
r
dos
p
problemas
relacionado
os com o sistema de
d
g
gestão
de reesíduos;
i) Prom
mover a atualização
o anual do
d
tarifário e asssegurar a sua
s divulgaçção junto dos
u
utilizadores;
;
j) Procceder em teempo útil, à emissão e
e
envio
das faturas correspondentess aos serviços
p
prestados
e à respetivaa cobrança;
k) Dispor de servviços de co
obrança, paara
q
que
os utilizadores po
ossam cum
mprir as suas
o
obrigações
c
com
o meno
or incómod
do possível;
l) Man
nter um registo
r
atu
ualizado das
reclamaçõess e sugestõees dos utilizzadores;
m) Prestar informaação essen
ncial sobre a
s atividade;
sua
mprir e fazeer cumprirr o presen
nte
n) Cum
T
Título.
Artigo 643.º
D
Deveres
dos utilizadorees
da‐
São devveres dos utilizadoress, designad
m
mente:
a) Cum
mprir o disposto no presente Títu
ulo
e demais no
ormas vigentes sobre a matéria;
b) Não alterar a locallização dos
e
equipament
tos de dep
posição dee resíduos e
g
garantir
a su
ua boa utilizzação;
os
corretam
c) Acon
ndicionar
mente
resíduos;
d) Cum
mprir
a
as
reggras
d
de
d
deposição/s
separação dos
d resíduoss urbanos;
e) Cum
mprir o ho
orário defin
nido para a
d
deposição
dos resíduoss urbanos;

f) Rep
portar ao Município da Amado
ora
eventuais
anomalias
exisstentes
no
equipamen
nto destinado à deposição
d
de
resíduos urrbanos;
g) Avissar o Mun
nicípio da Amadora de
eventual subdimensi
s
ionamento do equip
pa‐
mento de deposição
d
de resíduos urbanos;
h) Em situaçõess de acu
umulação de
resíduos, o utilizad
dor deve adotar os
procedimen
ntos indicaados pelo Município da
Amadora,
A
no sen
ntido de evitar o
de
desenvolvim
de
situ
mento
uações
insalubridade pública.
o 644.º
Artigo
D
Direitos
doss utilizadore
es
1. Quaalquer utilizador cu
ujo local de
produção de
d resíduo
os se insiraa na área de
influência do Municcípio da Amadora
A
teem
direito à prestação do
o serviço, sempre
s
quee o
mesmo esteja disponívvel.
uos
2. O serviço dee recolha de resídu
urbanos co
onsidera‐se disponível, para efeittos
do presente Título, deesde que o equipamen
nto
de recolh
ha indiferrenciada se encontre
instalado a uma distân
ncia inferiorr a 100 metros
do limite do prédio e o Município
o da Amado
ora
efetue umaa frequênciaa mínima de
d recolha que
q
salvaguardee a saúde pública, o ambiente e a
qualidade de
d vida dos cidadãos.
3. Os utilizadores têm o direito
d
de ser
informadoss de forma clara e con
nveniente pelo
Município da
d Amadorra das cond
dições em que
q
o serviço é prestado
o, em esp
pecial no que
q
respeita aos tarifários aplicáveis.
4. A informação
o essencial sobre a
atividade de
d gestão d
de resíduos desenvolvida
pelo Municcípio da Am
madora é disponibiliza
d
ada
no respetivvo sítio da internet e nos locais de
atendimentto ao públicco.
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Capitu
ulo III
Sistema de
d Gestão de
d Resíduos Urbanos
Secçção I
Disposiçõ
ões Gerais
Artigo 645.º
Tipologia de reesíduos a geerir
1. Os resíduos
r
a gerir
g
pelo Município da
d
A
Amadora,
cllassificam‐se quanto à sua tipologgia
e
em:
duos urban
nos, cuja pro
odução diárria
a) Resíd
n
não
excedaa os 1100
0 litros po
or produto
or,
in
ncluindo‐see nesta definição
d
o seguintes
os
resíduos:
i. Resíd
duos domésticos: oss produzidos
n
normalment
te nas habiitações, nomeadamen
nte
o provenientes das attividades dee preparaçãão
os
d alimento
de
os e da limpeza no
ormal desses
lo
ocais;
ii. Resíd
duos urbaanos provenientes da
d
a
atividade
co
omercial: oss produzido
os por um ou
o
v
vários
estaabelecimenttos comerciais ou do
d
s
setor
de serviços
s
ou
u similaress, com um
ma
a
administraçã
ão comum relativa a cada
c
local de
d
p
produção
dee resíduos, que, pela sua natureza
o
ou
compo
osição, sejam semelhantes aos
resíduos pro
ovenientes de
d habitaçõ
ões e que nãão
s
sejam
consiiderados peerigosos peela legislaçãão
e vigor;
em
iii. Resíd
duos urbanos provenieentes de um
ma
u
unidade
ind
dustrial: oss produzidos por um
ma
ú
única
entid
dade em resultado de
d atividades
a
acessórias
d atividadee industrial que, pela su
da
ua
n
natureza
ou
u composiçção, sejam semelhanttes
a resíduoss provenien
aos
ntes de habitações e qu
ue
n
não
sejam
m considerrados perrigosos peela
leegislação em
m vigor;
iv. Resíd
duos hospitalares nãão perigoso
os:
o
os
resultaantes de atividadees médiccas
d
desenvolvid
as em unidades de prestação
p
d
de

cuidados de saúdee, em attividades de
prevenção,
diagn
nóstico,
tratamen
nto,
reabilitação
o e investigação, relaacionada co
om
seres humaanos ou animais, em farmácias,
f
e
em
atividades médico‐leggais, de ensino
e
e em
e
outras
que
envolvaam
quaisquer
procedimen
ntos
invvasivos,
tais
com
mo
acupunturaa, piercingss e tatuage
ens, que pela
sua natu
ureza ou compossição sejaam
semelhantees aos resíd
duos urbano
os, e que não
n
sejam conssiderados perigosos ou
u não estejaam
contaminad
dos, nos teermos da legislação em
e
vigor;
v
v. Resíduos
objetos
volumosos:
volumosos
v
fora de uso, provvenientes das
d
habitações que, pelo seu volume, form
ma,
dimensão ou outraas caracte
erísticas, não
n
possam serr recolhidoss pelos meio
os normais de
remoção.
Estes
objetos
designam‐se
vulgarment
v
te por “mon
nstros” ou “monos”;
“
vi. Resíduos verd
des: os pro
ovenientes da
limpeza e manutençãão de jardins ou horttas,
u particularees, e outrass áreas verd
des,
públicos ou
nomeadam
mente, aparaas, troncos, ramos, reelva
e ervas;
vii. Resíduos de limpeza pública: os
do‐
provenientes da limpeeza pública,, entendend
se esta com
mo o conjun
nto de atividades que se
destina a recolher
r
os resíduos existentes
e
n
nas
vias
v e outro
os espaços p
públicos;
viii. Dejeetos de animais: excrementtos,
provenientes da defecação de animais
a
na via
pública ou outros
o
espaaços público
os.
2. Outtros resíduo
os cuja ge
estão lhe seja
atribuída por
p lei, com
mo sejam os
o resíduos de
construção e demolição produzidos em obras
particularess isentas de licença e não
n
submetidass a comun
nicação pré
évia, os óleeos
alimentaress usados e os resíduos de
equipamen
nto elétrico e eletrónico
o.
3. O Município da Amadora não é
responsáveel pela gestãão dos resííduos urban
nos
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de grandes produtoress, entendendo‐se com
d
mo
tal os reesíduos que, embo
ora tenhaam
c
característic
cas semelhaantes aos indicados no
n
a
artigo
anterrior, atinjam
m uma pro
odução diárria
p
por
produttor superio
or a 1100 litros, cu
uja
responsabiliidade pelaa sua geestão é do
d
p
produtor.
4. Exclu
uem‐se igu
ualmente da
d responssa‐
b
bilidade
de gestão do Município da Amadorra,
todos os resíduos para os quais exissta
leegislação esspecífica qu
ue os excluaa da categorria
d resíduos urbanos.
de
Artigo 646.º
nos valorizáveis
Resííduos urban
1.São considerad
dos resídu
uos urbanos
v
valorizáveis
e, portanto
o, passíveiss de remoçãão
d
distinta
de acordo
a
com
m a tecnolo
ogia existen
nte
n mercado
no
o e a garantia do seu escoamentto,
o seguintess resíduos:
os
a) Em
mbalagens de vidro, nomead
da‐
m
mente
garrafas, garrafões, frascos e boiõees,
p
preferencial
lmente limp
pas e isentas de rolhaas,
c
cápsulas
ou
u rótulos. Excluem‐sse as loiçaas,
c
cerâmicas,
c
cristais,
vidrraças e espeelhos;
b) Papel,
designadamente
jornais,
revistas, paapel de esscrita e dee impressãão,
e
excluindo‐se
e o papel que
q se enco
ontre sujo, o
p
papel
autocolante, o veegetal, o dee alumínio e o
e
encerado,
ou o qu
ue contenha plásticco,
toalhetes e fraldas;
f
c) Caartão, isento
o de sujidad
de e gordurra,
q deverá ser espalmaado e atado
que
o;
d) Em
mbalagens de papel e de cartãão,
d
desde
que não estejaam contam
minadas co
om
resíduos, no
omeadamen
nte alimentaares;
e) Em
mbalagens de
d plástico e de metal,
n
nomeadame
ente, garrrafas e garrafões
g
d
de
p
plástico,
saccos de plásttico, copos de iogurtee e
laatas de con
nserva e de bebida, as quais deveem
s previam
ser
mente esvazziadas do seeu conteúd
do.

Excluem‐see as emb
balagens que tenham
contido pro
odutos tóxiccos ou periggosos;
f) Em
mbalagens para líquid
dos alimen
nta‐
res, nomeaadamente p
pacotes de leite, sumo
oe
vinho;
v
mbalagens de madeira, nomead
da‐
g) Em
mente paleetes;
h) Piilhas e accumuladore
es, nomead
da‐
mente pilh
has de botãão, pilhas salinas,
s
pilh
has
alcalinas, de
d lítio e reecarregáveiis, bem com
mo
baterias de telem
móveis, de máquin
nas
fotográficas
f
s, de câm
maras de vídeo e de
computado
or;
i) Resíduos urbanos biode
egradáveis –
fração
f
orggânica doss resíduos alimentarres,
nomeadam
mente, resto
os de legum
mes e de fru
uta,
sobras de comida,
c
pão
o e bolos, borras
b
de caafé
e saquetass de chá. Incluem‐se
e também as
toalhas
t
e to
oalhetes de papel;
j) Resíduos de eq
quipamento
os elétricoss e
eletrónicos – gran
ndes elettrodomésticcos
(frigoríficoss, máquinass de lavar e secar roupa,
fogões
f
e ap
parelhos dee aquecimento elétrico
os),
pequenos
eletro
odomésticos
(com
mo
aspiradoress, ferros de engomarr, fritadeiraas),
equipamen
ntos inform
máticos e de
d telecom
mu‐
nicações, equipament
e
tos de consumo (rádiios,
televisões,
t
câmaras d
de vídeo), equipament
e
tos
das
de iluminação (designadamente lâmpad
fluorescent
f
tes), ferramentas elétricas e
eletrónicas, brinqued
dos e equipamento de
desporto e lazer (desiggnadamentte consolas de
jogos);
j
k) Óleos alimen
ntares usad
dos – os óleeos
alimentaress resultan
ntes da confeção de
alimentos.
2.
O Municíípio da Amaadora, podeerá
em qualquer alturaa, de acordo com as
condições específicas
e
que vierem
m a verificarr‐se
para a rem
moção e trratamento dos resídu
uos
urbanos, classificá‐los
c
s como vaalorizáveis ou
retirar‐lhes tal classificcação.
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Artigo 647.º
Sistema de gestão de
d resíduos urbanos
1. Por sistema dee resíduos entende‐se
e
o
cconjunto de
d obras de consttrução civvil,
e
equipament
tos mecân
nicos e/ou elétrico
os,
v
viaturas,
reecipientes e acessóriios, recursos
h
humanos,
i
instituciona
ais e finan
nceiros e de
d
e
estruturas
d gestão, destinado a asseguraar,
de
e
em
condiçções de eficiênciaa, confortto,
s
segurança
e inocuidade, a deposiição, recolh
ha,
transporte, valorizaçãão e elim
minação dos
resíduos, so
ob qualquerr das formaas enunciadas
n legislação
na
o em vigor.
2. Por sistema de resíduos urbano
os,
e
entende‐se
o sistema que
q opera com
c
resíduos
u
urbanos.
3. Por gestão do
o sistema de resíduos
u
urbanos
enttende‐se o conjunto das atividades
d caráter técnico,
de
t
adm
ministrativo
o e financeiro
n
necessárias
à deposiçãão, recolhaa, transportte,
v
valorização
e eliminação do
os resíduo
os,
in
ncluindo a fiscalização
o destas opeerações, beem
c
como
a mo
onitorização
o dos locais de destin
no
final, após se proceder ao seu encerramento..
Artigo 648.º
nentes do sistema de gestão
g
de
Compon
resíduoss urbanos
O sistem
ma de gesttão de resíd
duos urbanos
e
engloba,
no
o todo ou em parte, as seguintes
c
componente
es:
1.
Produção;;
2.
Remoção::
a1)
Acondicion
namento
a2)
Deposição Indiferenciiada
a3)
Deposição Seletiva
b1)
Recolha Indiferenciad
da
b2)
Recolha Seeletiva
b)
Transporte

3.
4.
5.
6.

Armazenaagem;
Transferêência;
Valorização;
Eliminaçãão.
Artigo
o 649.º
Prod
dução

nsidera‐se p
por produçção a geraçção
1. Con
de resíduoss urbanos.
2. Con
nsidera‐se lo
ocal de prod
dução como
oo
local onde se
s geram reesíduos urbaanos.
3. Enteende‐se p
por produttor qualqu
uer
pessoa, singular ou co
oletiva, agin
ndo em nome
próprio ou prestando serviço a terceiros,
t
cuja
atividade produza reesíduos ou
u que efettue
operações de pré‐trattamento, de
d mistura ou
outras qu
ue alterem
m a natu
ureza ou a
composição
o desses ressíduos.
Artigo
o 650.º
Rem
moção
1. Enteende‐se por remoção o conjunto de
operações que visem
m o afastamento dos
d
resíduos dos locais de produçãão, median
nte
deposição, recolha e transporte.
2. A
deposiçção
consiste
no
os resíduos urbanos nos
n
acondicionaamento do
locais ou equipam
mentos de
e deposiçção
apropriados, a fim de se pro
oceder à sua
s
recolha.
3. A deposição in
ndiferenciad
da consiste no
acondicionaamento adequado dos resídu
uos
urbanos, seem prévia sseleção, no equipamen
nto
de deposiçãão apropriaado, a fim de
d se proced
der
à sua recolh
ha.
4. A deposição seletiva consiste no
acondicionaamento daas frações dos resídu
uos
urbanos passíveis de valo
orização em
e
equipamen
nto de dep
posição selletiva ou em
e
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lo
ocais indicaados para esse
e
efeito,, a fim de se
p
proceder
à sua
s recolha.
5. A reccolha consisste na apan
nha, incluind
do
a triagem e o armazeenamento preliminarees,
d
dos
resíduos urbano
os com viista ao seeu
transporte para
p
uma in
nstalação de tratamento
d resíduos..
de
6. A reecolha indiiferenciada consiste na
n
p
passagem
d
dos
resíduos dos locais ou dos
e
equipament
tos de deeposição in
ndiferenciad
da
p
para
as viatu
uras de tran
nsporte.
7. A recolha
r
seeletiva corrresponde à
p
passagem
dos ressíduos paassíveis de
d
v
valorização
dos locaiss ou equip
pamentos de
d
d
deposição
seletiva para
p
as viaturas de
d
transporte.
8. O trransporte consiste
c
naa deslocaçãão
d resíduo
dos
os urbanos em viaturas própriaas,
d
desde
os loccais de dep
posição até uma estaçãão
d transferêência, destino de eliminação ou de
de
d
v
valorização.
Artigo 651.º
Armazeenagem
A armaazenagem consiste na
n deposiçãão
c
controlada
duos, antees do seeu
de resíd
tratamento e por prazo determinad
d
do,
d
designadam
mente as op
perações previstas na lei
v
vigente.

Artigo
o 653.º
Valorrização
A valorização cconsiste em
e
qualqu
uer
operação, nomeadaamente as
a
que se
egislação em
e
encontram identificaadas na le
vigor,
v
cujjo resultaado princiipal seja a
transforma
t
ção dos resíduos de modo a
servirem um
u
fim úttil, substituindo outros
materiais que,
q
no casso contrário
o, teriam sido
utilizados para um fim espe
ecífico, ou a
preparação
o dos resíd
duos para esse fim, na
instalação ou
o no conju
unto da economia.
Artigo
o 654.º
Elimiinação
A elim
minação cconsiste em
e
qualqu
uer
operação que
q não sejaa de valorizzação, mesm
mo
que tenha como con
nsequência secundáriaa a
recuperação de substââncias ou de
e energia, que
q
vise
v
dar um destin
no final ad
dequado aos
a
n termoss previstos na legislaçção
resíduos, nos
no
em vigor, nomeadam
mente as constantes
c
anexo I do Decreto‐Leei nº 73/20
011, de 17 de
junho
j
ou em
m diploma q
que o substtitua.
Secçção II
Acondicionameento e depo
osição
Artigo
o 655.º
Acondicio
onamento

Artigo 652.º
Transfeerência
A transfferência co
onsiste na passagem
p
dos
resíduos urrbanos de um equipaamento paara
o
outro,
com o objetivo de serem transportados
p
para
outro
o local de valorização ou de
d
e
eliminação.

Todos os produto
ores de resííduos urban
nos
indiferenciaados são responsáve
eis pelo seu
s
devido acondicionameento, nomeadamente em
e
sacos fechaados, para que a sua colocação no
interior do
o equipam
mento de deposição se
efetue garaantindo boaas condições de higiene e
estanquicid
dade, não d
devendo a sua
s deposiçção
ser a graanel, de forma a não ocorrrer
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eespalhamen
nto ou derraame dos ressíduos no seeu
in
nterior ou na
n via públicca.
Artigo 656.º
Obriggatoriedadee de utilizaçãão dos
equipam
mentos de deposição dee resíduos
urbanos
1. É da exclussiva comp
petência do
d
M
Município
da Amad
dora decid
dir sobre a
tipologia, capacidadee e locaalização do
d
e
equipament
to para deposição
d
de resíduos
u
urbanos.
2. Os produtores
p
de resíduoss urbanos sãão
o
obrigados
a utilizar os equipamentos de
d
d
deposição
destinadoss a resídu
uos urbanos
in
ndiferenciados e à deposição seletiva de
d
resíduos valorizáveis, in
ndicados peelo Municíp
pio
d Amadoraa.
da
3. Qualquer outtro equip
pamento de
d
d
deposição
u
utilizado
pellos residenttes e utentees,
p
para
além dos
d normaliizados e ap
provados peelo
M
Município
d Amadorra, é considerado taara
da
p
perdida
e removido
r
c
conjuntame
ente com os
resíduos urb
banos.
4. A su
ubstituição dos equip
pamentos de
d
d
deposição
reeutilizáveis distribuído
os pelos locaais
d produção
de
o, deterioraados ou exttraviados, por
razões impu
utáveis aos produtoress, é efetuad
da
p
pelos
servviços mun
nicipais, mediante
m
o
p
pagamento
da tarifa prevista na
n Tabela de
d
T
Tarifas
do Município
M
daa Amadora.
5. Os equipameentos de deposiçãão
e
existentes
na via pú
ública não podem ser
s
removidos ou desslocados dos locaais
d
designados
pelo Municcípio da Amaadora.

Artigo
o 657.º
Equipameento para deeposição indiferenciad
da
dos resíduos urbano
os
1. Para efeitos d
de deposiçção indifereen‐
urbanos sãão disponib
bili‐
ciada dos resíduos u
zados aos utilizadorees os seguintes equip
pa‐
mentos:
a) Con
ntentores h
herméticos, distribuíd
dos
pelos ediffícios das áreas do
d
Município
abrangidas pelo sistem
ma de remo
oção “portaa‐a‐
porta” e em produ
utores espe
ecíficos, co
om
capacidadee de 120, 14
40 e 240 litro
os;
b) Con
ntentores de utilização coletiva,
colocados na via pú
ública e ou
utros espaçços
públicos:
i. Con
ntentores com capacid
dade de 800
0e
1000 litros;
ii. Con
ntentores semienterrados co
om
capacidadee de 3000 e 5000 litros;;
c) Pap
peleiras ou outros reccipientes co
om
idêntica fin
nalidade, deestinados à deposição de
pequenos resíduos produzidos nas vias e
outros espaaços público
os.
2. O Município
M
d
da Amadoraa pode ado
otar
outro equipamento destinado à deposiçção
duos.
indiferenciaada de resíd
Artigo
o 658.º
mento para d
deposição seletiva
s
doss
Equipam
resíduo
os urbanos
1. Os produtorees de resíd
duos urban
nos
devem pro
oceder à su
ua separaçãão na origeem,
de acordo com as regras de separação,
s
de
forma
f
a pro
omover a sua valorizaçção por fluxxos
e fileiras.
2. Para efeitos de deposição
o seletiva dos
d
resíduos urbanos
u
sãão disponibilizados aos
a
utilizadoress os seguinttes equipam
mentos:
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a) Conttentores de
d utilizaçção coletivva,
c
colocados
n via púb
na
blica e outtros espaços
p
públicos:
i. Ecop
pontos
d
de
superfície
co
om
c
capacidade
de 2500 litrros por conttentor;
pontos
subterrâneeos
co
om
ii. Ecop
de 3000
c
capacidade
0 e 5000
0 litros por
c
contentor;
iii. Papeelões, vid
drões e embalõees,
d
distribuídos
isoladamente, com caapacidade de
d
1
1500
e 2500
0 litros;
iv. Pilhõ
ões com cap
pacidade dee 50 litros;
v. Oleõess com capacidade de 200
2 litros;
designados
b) Conttentores herméticos,
h
p minieco
por
opontos, co
om capacid
dade de 24
40
liitros, distribuídos pelo
os estabeleecimentos de
d
e
ensino
e por
p
produtores espeecíficos paara
d
deposição
d embalagens de plástico
de
p
e de
d
m
metal,
papel e cartão;
c) Conttentores herméticos para a
de
resíduos
urbanos
d
deposição
b
biodegradáv
veis, distrib
buídos porr produtorres
e
específicos,
com capaccidade de 140,
1
240, 36
60
e 1000 litross;
3. O Município
M
daa Amadora pode adottar
o
outro
equip
pamento destinado
d
à deposiçãão
s
seletiva
de resíduos urbanos, exiistentes ou a
im
mplementaar.
4. É ain
nda de con
nsiderar, paara efeitos de
d
d
deposição
s
seletiva,
o Ecocentro da Amado
ora
o
onde
os munícipes podem utilizar os
e
equipament
tos disponívveis para a deposição de
d
resíduos, de acord
do com as normas
e
estabelecida
as no presente Código..
Artigo 659.º
Dimensionamento do equipam
mento de
depo
osição
1. O dimensionam
mento paraa o local de
d
deposição de
d
d resíduos urbanos,, é efetuad
do
c
com
base em
m:

a) Pro
odução diárria de resíd
duos urbanos,
estimada tendo em
m conta a populaçção
expectável,, a capitaação diáriaa e o peeso
específico dos
d resíduos;
b) Pro
odução de resíduos urban
nos
provenientes de ativvidades não
o domésticcas,
estimada teendo em co
onta o tipo de
d atividade e
a sua área útil;
ú
c) Frequência de recolha;
d) Cap
pacidade
de
dep
posição
do
equipamen
nto previsto para o locaal.
Artigo
o 660.º
os urbanos em
e
Sistema dee deposição de resíduo
projeto
os de urban
nização/lote
eamentos
1. Os projetos de urban
nização/loteea‐
mento, de construção
o ou reconstrução, cu
ujas
utilizações, pela sua dimensão,, possam ter
ento deverrão
impacto seemelhante a loteame
prever locaais para a deposição
o de resídu
uos
urbanos in
ndiferenciad
dos e vallorizáveis, de
forma
f
a satisfazer as nece
essidades do
loteamento
o.
2. Os equipam
mentos de
e deposiçção
indiferenciaada e seleetiva deverão estar de
acordo co
om as ccaracterísticcas técniccas,
localização,, parâmetro
os de dime
ensionamen
nto
e outros aspetos cconsiderado
os relevantes
pio da Amad
dora.
definidos pelo Municíp
3. A aquisição e instalaçãão, nesta se
incluindo qualquer trabalho acessório,
a
de
sondagens e de prospeeção arqueo
ológica quee se
revele necessário eefetuar, de todos os
equipamen
ntos de deeposição previstos
p
n
nos
projetos é da
d responsaabilidade do
o promotor da
urbanização
o/loteamen
nto.
4. É condição dee receção provisória
p
d
dos
equipamen
ntos de deeposição de
e resíduos,, a
verificação
v
pelo Municcípio da Am
madora de que
q
os equipam
mentos estãão instalado
os nas devid
das
condições e em conformidaade com o
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aaprovado, bem
b
como em perfeittas condições
d funcionamento e lim
de
mpeza.
5. Os projetos de loteam
mento e de
d
leegalização de áreas urbanas de génese ileggal
(A
AUGI), devvem preverr, igualmen
nte, os locaais
p
para
a co
olocação de equipaamentos de
d
d
deposição
de resíduos urbanos.
Artigo 661.º
Respo
onsabilidadee pela depo
osição

3. A colocação
c
e retirada da
d via públiica,
bem como
o a limpeeza e con
nservação do
equipamen
nto de depo
osição referrido na alín
nea
a), do núm
mero 1, do artigo 662ºº do presen
nte
Código, e nas
n alíneas b) e c), do número 2, do
artigo 663
3º do prresente Có
ódigo, é da
responsabilidade
das
enttidades
aí
mencionadas.
Artigo
o 662.º
Normas dee deposição
o

1. São responsáveis pela deposição, no
n
s
sistema
dissponibilizad
do pelo Município
M
d
da
A
Amadora,
dos resíduoss urbanos cuja produçãão
d
diária
não exceda os 11
100 litros po
or produtorr e
n termos definidos no presente Código:
nos
a) Os
proprietáários,
geerentes
o
ou
a
administrad
ores
de
estab
belecimentos
c
comerciais,
industriaais, hospitalares, de
d
s
serviços
e similares;
b) Os condomínio
os, represeentados peela
a
administraçã
ão, nos casos
c
de edifícios em
e
regime de propriedade horizon
ntal, quand
do
e
exista
recolh
ha porta‐a‐p
porta;
c) Nos edifícios não consstituídos em
e
regime de propriedade
p
e horizontall os porteiros
o na sua faalta, os resp
ou,
petivos resid
dentes;
d) Os proprietáriios e resiidentes, nos
e
edifícios
dee ocupaçãão unifamiiliar ou em
e
m
moradias;
e) Os representantes legaiss de outrras
in
nstituições;;
f) Nos restantes casos, os proprietário
p
os,
o indivíduos ou entidades paara o efeito
os
d
designados
ou, na sua falta, todos os
d
detentores
d resíduoss.
de
2. Nas grandes superfícies comerciais e
n
noutros
esp
paços comeerciais, são responsáveeis
p
pela
depossição dos resíduos a respetiva
a
administraçã
ão, se consstituídos em
m regime de
d
p
propriedade
e horizonttal, ou oss respetivos
e
exploradore
es, em caso contrário.

1. É obrigatória a deposição
o dos resídu
uos
urbanos no
o interior d
dos contenttores para tal
destinados,, os quais devem ser utilizados de
forma
f
a reespeitar as condições de higienee e
salubridadee adequad
das, deixaando semp
pre
fechada
f
a respetiva tampa.
2. Os resíduos dee embalage
em devem ser,
s
sempre que possível, espalmado
os de modo
oa
reduzir o seeu volume.
3. Não
o é permitido depossitar resídu
uos
urbanos na
n
via p
pública ou
u junto ao
equipamen
nto de deposição.
4. Não
o é permitida a depossição de outro
tipo
t
de reesíduos nos contento
ores que não
n
aqueles a que são
o destinad
dos, deven
ndo
cumprir‐se as regras d
de separaçãão de resídu
uos
urbanos.
5. Não
o pode ser imputada ao Município
da Amadorra a respon
nsabilidade pela recolha
seletiva do
os resíduos que se en
ncontrem fo
ora
dos equipamentos desstinados à sua deposiçãão.
6. Não
o é peermitido colocar
c
n
nos
equipamen
ntos de deposição
o quaisqu
uer
resíduos líq
quidos ou liquefeitos, à exceção do
equipamen
nto referido
o em iv., alínea a), do
número 2, do
d artigo 65
58º do pressente Código.
7. Não
o é permitid
da a colocação de cinzzas,
escórias ou
u qualquer material incandescen
i
nte
nos conteentores d
destinados a resídu
uos
urbanos.
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8. Não é permiitida a co
olocação de
d
resíduos cortantes
c
ou perfu
urantes nos
c
contentores
s destinado
os a resídu
uos urbano
os,
e
especialmen
nte
nos
contentorres
s
semienterra
ados de dep
posição indifferenciada.
9. Os
óleos
alimentares
usados
p
proveniente
es do setorr doméstico
o devem ser
s
d
despejados
diretamente no interior
i
dos
e
equipament
tos especcíficos dissponibilizados
p
pela
autarqu
uia para o efeito e de modo a qu
ue
n ocorra o seu derrame.
não
10. Em caso
c
de derrrame acideental ou caso
o contentor se encon
ntre cheio,, o produttor
d
deverá
com
municar tal facto ao Município
M
d
da
A
Amadora.
11. Não é permitid
do o despejo de óleos
a
alimentares
usadoss
nos
contentorres
d
destinados
a resíduoss urbanos, nas vias ou
o
o
outros
espaços público
os, bem com
mo o despeejo
n
nos
sistemaas de dreenagem, in
ndividuais ou
o
c
coletivos,
d águas residuais e pluviais,
de
in
ncluindo sargetas e sum
midouros.
c
os,
12. É prroibida a colocação
de entulho
terras, anim
mais morto
os, produto
os tóxicos ou
o
p
perigosos
n interiorr do equipamento de
no
d
d
deposição
de resíduos.
13. Os responsáveeis pela deeposição dos
resíduos urb
banos devem retê‐los nos locais de
d
p
produção
sempre quee os equip
pamentos de
d
d
deposição
existentes na via pública se
e
encontrem
com a suaa capacidad
de esgotad
da,
n podendo ser depossitados na via
não
v pública ou
o
ju
unto aos co
ontentores.
14. Aplicca‐se o disposto no número
a
anterior,
forra dos perío
odos estabeelecidos paara
a deposição dos resíduo
os.
15. Não é perm
mitido retirrar resíduos
u
urbanos
contidos noss contentores fora das
c
condições
previstas no presente Título.

Artigo
o 663.º
Sistem
ma de remoçção “porta‐aa‐porta”
1. Deffine‐se com
mo remoçção “portaa‐a‐
porta”, o sistema que tem contentores
p
distribuídoss por ediffício habitaacional e por
unidade ou
u unidades produtoras de resídu
uos
urbanos para
p
depo
osição e recolha dos
d
resíduos.
2. Nass áreas abrrangidas pelo sistema de
remoção “p
porta‐a‐porrta”, os resííduos urban
nos
devem seer obrigaatoriamente
e colocados,
consoante os cassos, nos contentores
distribuídoss a cada edifício ou a cada
c
produtor
de resíduoss urbanos.
3. Nass áreas servvidas por esste sistema de
deposição, os novos rresidentes individuais, ou
o administrador nos edifícios em
e regime de
propriedade horizonttal, devem requerer ao
ora o forne
ecimento dos
d
Município da Amado
contentores.
4. Os equipamen
ntos referido
os no númeero
opriedade do
1 do pressente artiggo são pro
Município da
d Amadoraa.
5. Os responsáveis pela deposição dos
d
resíduos no
os contenttores a que
e se referee a
alínea a), do número
o 1, do arrtigo 657º do
presente Có
ódigo, são o
obrigados a:
a) Con
nservar os contentore
es no interrior
das instalaçções fora do
os horários de deposiçção
estabelecid
dos;
b) Manter aquelees equipam
mentos limp
pos
e em bom estado;
e
c) Colo
ocar os con
ntentores junto ao lan
ncil
do passeio para sua remoção e retirá‐los
r
paara
o interior das instalaações, fora dos horárrios
definidos para a sua reecolha;
d) Com
municar dee imediato ao Município
da Amadora a impo
ossibilidade do uso dos
d
contentores por motiivos de deterioração ou
de extravio
o.
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6. Verificando‐se a inexistênccia de espaço
a
adequado
n interior dos edifíciios, em loccal
no
a
acessível
a todos os utilizado
ores, podeerá
e
excecionalm
mente, e mediante
m
au
utorização do
d
M
Município
da Amado
ora, ser permitida a
p
permanênci
a dos conteentores a qu
ue se referee a
a
alínea
a), do
d número 1, do arttigo 657º do
d
p
presente
C
Código,
no
o exterior,, junto aos
m
mesmos
ed
difícios. Oss contento
ores devem
m,
n
neste
caso, ser devidam
mente identtificados peelo
M
Município
d Amadoraa e conservvar‐se vazio
da
os,
fechados e limpos, fora do
os períodos
e
estabelecido
os para a deeposição do
os resíduos.
7. Os responsáveeis pela deeposição dos
resíduos nos contentorres a que se
s referem as
a
alíneas
b) e c) do númeero 2, do artigo 658º do
d
p
presente
Có
ódigo, são obrigados a:
a) Consservar o eq
quipamento
o no interior
d
dos
estabeelecimentoss fora do horário de
d
recolha estaabelecido;
b) Man
nter o equ
uipamento limpo e em
e
b
bom
estado;
ocar o equip
pamento jun
nto à entrad
da
c) Colo
d estabeleecimento para
do
p
a sua recolha, de
d
a
acordo
com
m o horáário estabeelecido peelo
M
Município
da Amadoraa, e retirá‐lo
o de imediato
p
para
o inteerior das in
nstalações, após a su
ua
recolha;
municar de imediato ao
a Municíp
pio
d) Com
d Amadoraa a impossibilidade do
da
o seu uso por
m
motivos
de deterioraçã
d
ão ou de exttravio.
8. Podeerá, excecionalmente e median
nte
a
autorização
do Municcípio da Amadora,
A
s
ser
p
permitida
a permanência dos con
ntentores, no
n
e
exterior,
jun
nto à fachaada do estabelecimentto,
fora do horário de reecolha estaabelecido. Os
O
c
contentores
s devem, neste caso
o, manter‐‐se
fechados e limpos e ser retiraados para o
in
nterior do estabeleccimento an
ntes do seeu
h
horário
de encerramen
e
nto,
9. Aos utentes que
q
dispon
nham destes
c
contentores
s, é expressamente pro
oibido utilizzá‐

los para effetuar o trransporte dos
d respetivvos
resíduos para outro tipo de equipament
e
tos,
usá‐los paara seu prroveito pe
essoal ou de
qualquer forma destiiná‐los a fiins diferentes
daqueles qu
ue presidem
m à sua disttribuição.
Artigo
o 664.º
Horário dee deposição
o
Os resííduos urban
nos devem ser colocad
dos
nos equipamentos d
de deposiçção e loccais
apropriados nos diass e horas definidos por
p
Despacho do
d Presiden
nte da Câmara Municipal
da Amadorra, os quaiss são divulggados no síítio
da internet da autarqu
uia.
Artigo
o 665.º
Deposição dos resíduo
os urbanos provenienttes
da ativvidade comercial ou de
e serviços
1. Sem
mpre que o Município
o da Amado
ora
delibere neesse sentid
do, os resíd
duos urban
nos
indiferenciaados proveenientes de
d estabeleeci‐
mentos com
merciais ou
u de serviços devem ser
colocados, em conteentores pró
óprios, indivi‐
dualizados, cuja aqu
uisição é da responsa‐
bilidade da entidade comercial.
2. Não
o será ap
plicável o disposto no
número anterior, quan
ndo os estaabelecimentos
dos
comerciais ou de servviços estejaam localizad
na servida por con
ntentores de
numa zon
utilização coletiva
c
em profundidaade, exceto
o se
o Municíp
pio da A
Amadora deliberar
d
e
em
contrário.
3. Os resíduos vvalorizáveis provenientes
de estabeleecimentos ccomerciais ou
o de serviçços
devem ser depositado
os nos term
mos definid
dos
no presentte Título, seendo o equ
uipamento de
deposição seletiva aadquirido pela
p
entidaade
produtora caso a pro
odução sem
manal exceeda
1100 litros.
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4. Os estabelecim
e
mentos comerciais ou de
d
s
serviços
produtores de
d papel e de cartãão
p
poderão
integrar o Programa
P
Dedicado de
d
R
Recolha
Seletiva da Am
madora –“P
Procicla”‐ nas
c
condições
estipuladass pelo Município
M
d
da
A
Amadora.
Secçãão III
Recolha e transporte
t

definidos por Despaacho do Presidente
P
da
Câmara Mu
unicipal da A
Amadora.
2. Os óleos alimentares usados são
s
transportad
t
dos para u
uma infrae
estrutura sob
s
responsabilidade de u
um operad
dor legalizad
do,
o pelo Mu
unicípio da Amadora no
identificado
respetivo síítio na Interrnet.
Artigo
o 669.º
Recolha e transportte de resídu
uos urbanoss
biodeggradáveis

Artigo 666.º
Reccolha de ressíduos urban
nos
1. A reecolha na área do Município
M
d
da
A
Amadora
effetua‐se por circuitos pré‐definidos
o por sollicitação prévia, de acordo co
ou
om
c
critérios
a definir pellos respetivvos serviço
os,
tendo em consideraçã
c
ão a frequêência mínim
ma
d recolha que permitta salvaguardar a saúd
de
de
p
pública,
o ambiente e a qualidadee de vida dos
c
cidadãos.
2. A in
nformação relativa aos
a
tipos de
d
recolha e zo
onas abranggidas está disponível
d
n
no
s
sítio
da internet do Município da Amadora.
A
Artigo 667.º
banos
Transsporte de reesíduos urb
d
resíduos urbanos
O transporte de
p
proveniente
es da recolh
ha indiferenciada e dos
resíduos urrbanos com
m origem na recolh
ha
s
seletiva
é daa responsab
bilidade do Município da
d
A
Amadora.
Artigo 668.º
Recolha e transportee de óleos alimentares
usaados
1. A recolha seletiva de óleoss alimentarres
u
usados
pro
ovenientes do setorr doméstico
p
processa‐se
através de contentorees específicos
p
para
o efeeito (oleões), situado
os em locaais

1. reccolha seletiiva de resíduos urban
nos
processa‐‐se
biodegradááveis
e
em
contentorizzação herm
mética, porta‐a‐porta, em
e
produtoress específico
os, por circuitos
c
p
pré‐
definidos.
2. É da responsaabilidade do
os produtores
aderentes a deposiçção da to
otalidade dos
d
odegradáveis produzid
dos
resíduos urbanos bio
nos equipaamentos dee deposição
o distribuíd
dos
especificam
mente para o efeito, de acordo co
om
as regras de
d separaçãão fixadas por Despaccho
da
do Presidente da Câmara Municipal
M
Amadora.
A
3. O produtor deve co
omunicar ao
Amadora,
uer
Município
da
qualqu
encerramen
nto de insttalações ou
u mudança de
gerência, para
p
efeito
os de canccelamento do
serviço dee recolha e de devolução
d
do
equipamen
nto de deposição.
Artigo
o 670.º
Recolha e transportee de resíduo
os volumoso
os
1. A recolha
r
e ttransporte dos resídu
uos
volumosos
v
domésticcos é effetuada pelo
Município da
d Amadorra ou pelas Freguesia do
Concelho, caso essa competênccia tenha sido
objeto de acordo
a
de exxecução.
2. A entidade
e
reesponsável pela recolha
procede, no âmbito d
da sua ativvidade regu
ular
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ou a solicitaação dos in
o
nteressadoss, à remoçãão
d resíduoss volumosos doméstico
dos
os.
3. Os interessado
i
os poderão fazer o seeu
p
pedido
peessoalmente, por escrito ou
o
telefonicamente.
4. A reemoção efeetua‐se em hora, data e
lo
ocal a acorrdar entre a entidadee responsávvel
p
pela
remoçção e o munícipe, devendo os
resíduos a remover seer colocado
os apenas na
n
d
data
e local por aquelaa indicados, cabendo aos
in
nteressadoss o seu acondicio
onamento e
transporte até
a esse loccal não pod
dendo, na su
ua
d
deposição,
ser dificultada a circulação de
d
p
peões
e veícculos.
5. Não
o é permitido coloccar resíduos
nos conttentores destinados
a
v
volumosos
d
resíduos urrbanos, neem nas vias e outros
e
espaços
pú
úblicos, exxceto se acordado e
a
autorizado
p
pela
entidade responsável pela su
ua
recolha.
6. O detentor
d
d resíduoss volumosos
de
p
pode
fazerr o seu transporte e entrega
d
diretamente
e no Ecoceentro da Amadora,
A
nas
q
quantidades
s e condições estab
belecidas no
n
T
Título
XXIII do
d presentee Código.
Artigo 671.º
Recolha e transportte de resídu
uos verdes
urbanos
t
1. A reecolha e transporte
de resíduos
vverdes urbaanos é efetuada pelo Município da
d
A
Amadora,
o pelas Frreguesias do
ou
d Concelh
ho,
c
caso
essa competência
c
a tenha sid
do objeto de
d
a
acordo
de execução.
2. A entidade responsável pela recolh
ha
p
procede,
no
o âmbito da sua atividade regullar
o a solicitaação dos in
ou
nteressadoss, à remoçãão
d resíduoss verdes urb
dos
banos.
3. Os interessado
i
os poderão fazer o seeu
p
pedido
peessoalmente, por escrito ou
o
telefonicamente.

4. A remoção efeetua‐se em
m hora, dataa e
local a aco
ordar entre a entidade
e responsável
pela remo
oção e o munícipe, devendo os
resíduos a remover sser colocados apenas na
data e local por aquelaa indicadoss, cabendo aos
a
os o seu
u acondicionamento e
interessado
transporte
t
até esse lo
ocal não pod
dendo, na sua
s
deposição, ser dificu
ultada a circulação
c
de
peões e veíículos.
5. Os resíduos verdes urbanos de
menores dimensões,
d
nomeadamente relva,
folhas,
f
ap
paras e ramagens, devem ser
acondicionaados em sacos ou outros
recipientes fechados.
6. Os ramos daas árvores não podeem
exceder 1 m de comprrimento e os troncos co
om
diâmetro su
uperior a 20
0 cm não po
odem exced
der
50 cm de co
omprimento.
7. As ramagens deverão se
er amarrad
das,
não podend
do ultrapassar 1 metro
o de diâmettro.
8. Não
o é perm
mitido colo
ocar resídu
uos
verdes
v
urbanos nos ccontentoress destinados a
u
nem nas vias
v
e outros
resíduos urbanos,
espaços públicos,
p
eexceto se acordado e
autorizado pela entidaade responssável pela sua
s
recolha.
d
de resíduos ve
erdes urban
nos
9. O detentor
pode fazeer o seu transporte
e e entreega
diretamentte no Ecoccentro da Amadora,
A
n
nas
quantidadees e condições estaabelecidas no
Título
T
XXIII do presente Código.
Artigo
o 672.º
Recolha e transp
porte de resíduos de
equipaamentos eléétricos e ele
etrónicos
1. Noss termos da legislação
o em vigorr, é
da respo
onsabilidadee dos distribuidores
assegurar a recolha e receção do
os resíduos de
equipamen
ntos elétriccos e ele
etrónicos, no
âmbito do fornecimento de
e um no
ovo
equipamen
nto, desde que seja equivalente
e
e e
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desempenhe as messmas funçções que o
d
fornecido.
2. A reecolha e traansporte dee resíduos de
d
e
equipament
tos elétricos e eletrónicos do settor
d
doméstico,
que não estejam abrrangidos peelo
n
número
anterior, é efettuada pelo Município da
d
A
Amadora,
o pelas Freguesia
ou
F
d Concelh
do
ho,
c
caso
essa competência
c
a tenha sid
do objeto de
d
a
acordo
de execução.
3. A entidade responsável pela recolh
ha
p
procede,
no
o âmbito da sua atividade regullar
o a solicitaação dos in
ou
nteressadoss, à remoçãão
d resíduoss doméstico
dos
os volumoso
os.
4. Os interessado
i
os poderão fazer o seeu
p
pedido
peessoalmente, por escrito ou
o
telefonicamente.
5. A reemoção efeetua‐se em hora, data e
lo
ocal a acorrdar entre a entidadee responsávvel
p
pela
remoçção e o munícipe, devendo os
resíduos a remover seer colocado
os apenas na
n
d
data
e local por aquelaa indicados, cabendo aos
in
nteressadoss o seu acondicio
onamento e
transporte até
a esse loccal não pod
dendo, na su
ua
d
deposição,
ser dificultada a circulação de
d
p
peões
e veícculos.
6. Não
o é permitiido colocarr resíduos de
d
e
equipament
tos elétricos e elettrónicos nos
c
contentores
s destinado
os a resídu
uos urbano
os,
n
nem
nas vias e outros espaços
e
púb
blicos, exceeto
s acordad
se
do e auto
orizado peela entidad
de
responsável pela sua reecolha.
7. O
de
reesíduos
detentor
d
de
e
equipament
tos elétrico
os e eletrrónicos pod
de
fazer o seu transportee e entrega diretamen
nte
n Ecocentrro da Amad
no
dora, nas quantidadess e
c
condições
e
estabelecid
das no Títu
ulo XXIII do
d
p
presente
Có
ódigo.

Artigo
o 673.º
Recolha e transp
porte de resíduos de
construção
o e demoliçãão
1. Os empreiteirros ou prromotores de
ue produzam
m resíduos de
obras ou trrabalhos qu
construção e demoliçãão são resp
ponsáveis pela
sua remoçção, valoriização e destino final
adequado de acordo
o com a legislação em
e
vigor,
v
de forma
f
a nãão colocar em causaa a
saúde pública nem
m causare
em prejuízzos
ambientais ou à limpeeza e higien
ne dos lugares
públicos.
2. Excetuam‐se d
do disposto
o no númeero
anterior os
o resíduo
os de construção
c
e
demolição produzidoss em obras particulares
isentas dee licença e não submetidas
s
a
comunicaçãão prévia, cuja gesttão cabe ao
Município da
d Amadoraa.
3. A reecolha dos resíduos de
e construção
oe
demolição indicados no númerro anteriorr é
efetuada pelo Mu
unicípio da
d
Amado
ora,
s
A remoção efetua‐se nas
n
mediante solicitação.
pelaa
condições
estipuladas
entidaade
responsáveel pela reco
olha e em hora, dataa e
local a acorrdar com o rrequerente.
4. A reecolha e trransporte de resíduos de
construção e demoliçãão provenie
entes do setor
mite de 1m
m3, pode ser
doméstico até ao lim
p
Freguesias do Co
oncelho, caaso
efetuada pelas
essa compeetência tenha sido objeto de acorrdo
de execuçãão, em horaa, data e lo
ocal a acord
dar
com o requ
uerente.
5. Os munícipes poderão entregar
e
estes
resíduos diretamentte no Ecocentro da
Amadora,
A
nas quantidades e condiçõ
ões
estabelecid
das no Títtulo XXIII do presen
nte
Código.
6. Não
o é perm
mitido ab
bandonar ou
depositar teerras, entullhos ou outras frações de
resíduos de
d constru
ução e de
emolição nos
n
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ccontentoress destinado
os a resídu
uos urbano
os,
n
nem
nas vias e outros espaços
e
púb
blicos.
Artigo 674.º
Proibiçção de atividades de reecolha e
t
transporte
por terceiro
os
devidamen
À exceeção das entidades
e
nte
aautorizadas e licenciaadas para o efeito, é
p
proibido
a qualquer
q
ou
utra entidad
de o exercíccio
d
de
quaisquer ativid
dades de recolha e
transporte de resíduo
os urbanos na área do
d
M
Município
da Amadora.
Capítu
ulo IV
Resíduos urbanos dee grandes prrodutores
Artigo 675.º
Responsab
bilidade pelaa gestão do
os resíduos
1. A deposição, recolha, transportte,
a
armazenage
em, valorizaação e eliminação dos
resíduos urb
banos de grandes produtores, cu
uja
p
produção
diária de reesíduos excceda os 110
00
liitros, são da
d exclusivva responsaabilidade dos
s
seus
produttores ou detentores,
d
devendo os
m
mesmos
dar cumprimeento a todaa a legislaçãão
e vigor aplicável a tais resíduos.
em
ponsabilidad
de
2. Não obstantee a resp
p
prevista
no
o número anterior pode havver
a
acordo
com
m a Municíp
pio da Amaadora para a
realização da sua recolha, mediante o
p
pagamento
da respetivva taxa, de acordo
a
com
mo
e
estipulado
n Tabela de
na
d Tarifas do
d Municíp
pio
d Amadorra, podend
da
do tal não
o se apliccar
q
quando
see tratem de resídu
uos urbanos
v
valorizáveis.
.
3. A deposição
d
e armazen
namento dos
resíduos devem efetuaar‐se, no perímetro das
in
nstalações, e de formaa a causar o mínimo de
d
riscos para a saúde púb
blica e para o ambientee.

4. Se os produtores ou
u detentores
acordarem com o M
Município da Amadoraa a
admissão dos
d seus reesíduos em qualquer das
d
fases
f
do sisstema de reesíduos urbaanos, constiitui
sua obrigaçção:
a) Entregar os ressíduos prod
duzidos;
b) Fornecer todass as informaações exigid
das
referentes às caracteerísticas qu
uantitativass e
qualitativass dos resídu
uos a admitiir no sistem
ma;
c) Adq
quirir o equ
uipamento de deposiçção
adequado, de mo
odelo aprrovado pelo
Município da
d Amadoraa;
d) Cum
mprir com o que o Município da
Amadora
A
determinar, para efeito
os de remoçção
dos resíduo
os.
Artigo
o 676.º
Pedido d
de recolha
uos
1. O pedido dee recolha de resídu
urbanos de
d grandess produtorres deve ser
efetuado através
a
de requerimen
nto disponíível
no sitio do Município d
da Amadoraa.
2. O Município
M
d
da Amadoraa procederáá à
análise do pedido formulado no
os termos do
número anterior,
a
teendo em atenção os
seguintes aspetos:
a) Tipo e quaantidade de resíduoss a
remover;
b) Periocidade de recolha;;
c) Horário
H
de reecolha;
d) Tipo de equipamento a utilizar;
e) Lo
ocalização d
do equipam
mento.
3. O Município da Amadora pode
p
recusaar a
realização do
d serviço n
nas seguinte
es situaçõess:
a) O tipo de reesíduos depositados nos
n
contentores não se en
nquadrar naa categoria de
resíduos urbanos,
u
cconforme previsto no
presente Tíítulo, ou a sua quantid
dade não seja
compatível com o equipamento de
d recolha;
b) Dificuldade
D
de
acesso
a
a
aos
contentores, dificuldade de circulação
c
da
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vviatura de recolha, incompatibilidade do
d
e
equipament
to ou do horário de reccolha;
c) Nãão forem cumpridas
c
as regras de
d
d
deposição/s
separação de resíduos definidas
p Município.
pelo
Capítulo V
Higiene e Lim
mpeza Públicca
Artigo 677.º
ponentes daa limpeza pú
ública
Comp
d
A limpeeza pública faz parte integrante da
ccomponentee técnica remoção
r
e compreend
de
u conjunto
um
o de atividades com o objetivo de
d
remover os resíduos daas vias e ou
utros espaços
p
públicos.
Nela se incluem as atividades
a
d
de
v
varredura
e lavagem dee arruamen
ntos, passeios
e outros espaços públicos,
p
recolha dos
resíduos co
ontidos nass papeleirass, extirpaçãão
d ervas e corte de mato, limpeza de sarjetass e
de
s
sumidouros
.
Artigo 678.º
Limpeeza de zonaas de influên
ncia de
estabelecimentos comerciais e outros
o
com
servidão comercial
e
e
exploradora
as de estab
be‐
1. As entidades
leecimentos comerciaiss e industtriais deveem
p
proceder
à limpeza diária daas áreas de
d
in
nfluência destes, bem como das áreas objeeto
d
de
licenciamento ou
o
autorização paara
o
ocupação
d via pú
da
ública, rem
movendo os
resíduos pro
ovenientes da sua atividade ou qu
ue
a possam acumularr‐se por inerência à
aí
o
ocupação
do
o espaço pú
úblico.
2. A reecolha dos resíduos
r
resultantes das
a
atividades
m
mencionada
as no número anterio
or,
d
deslocados
para fora dos limitess da área de
d
e
exploração
respetiva, por
p razões de condições

meteorológgicas ou por terce
eiros, é da
responsabilidade da en
ntidade exp
ploradora.
3. Parra efeitoss do pre
esente Título
estabelece‐‐se como áárea de influência de um
u
estabelecim
mento comeercial ou in
ndustrial, uma
faixa
f
de 3 metros
m
de zzona pedonal a contar do
perímetro da área dee ocupação
o do domínio
público, ou
u da fachada do mesm
mo, no caso de
não se veerificar a ocupação do domínio
público.
4. O disposto n
no número
o 1 aplica‐se
também,
t
c
com
as necessárias adaptações,
a
, a
feirantes,
f
ores
ambulantes
vendedo
e
promotoress de esspetáculos e eventtos
itinerantes..
5. Os resíduos p
proveniente
es da limpeeza
da área reeferida no número 1 devem ser
depositado
os no equiipamento de
d deposiçção
destinado aos
a resíduo
os provenientes daqueelas
atividades.
Artigo
o 679.º
d imprensaa
Distribuição de publicidade e de
escrita diária gratuita
1. Os promotores da disstribuição ou
o de paanfletos promocionaais,
lançamento
publicitário
os ou de atividades an
nálogas na via
pública, bem como os respo
onsáveis pela
o de impren
nsa escrita diária
d
gratu
uita
distribuição
nos mesm
mos locais são respo
onsáveis pela
limpeza do
os materiais abandonados ou pela
conspurcaçção da via p
pública por parte desttes,
ainda que tal facto o
ocorra por causa
c
fortu
uita
ou acidentaal.
2. Casso os ageentes iden
ntificados no
número an
nterior não procedam à limpeza da
via
v pública, o Municíp
pio da Amaadora notiffica
os infratorees para no prazo de vinte
v
e quatro
horas regularizarem a situação.
3. O não
n acatam
mento da notificação
n
no
prazo estaabelecido implica a realização da
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operação de
o
d limpezaa pelo Município
M
d
da
A
Amadora,
sendo o custo respetivo imputad
do
a particullares ou em
aos
mpresas pro
omocionados
c
com
a distribuição dos panfletos promociona
p
ais
o
ou
publicittários e aos proprietários da
d
im
mprensa esscrita diária gratuita.
Artigo 680.º
Dejetos de animais
p
os ou acomp
panhantes de
d
1. Os proprietário
aanimais devvem proceder à limpezza e remoçãão
im
mediata dos
d
dejettos produzidos pelos
m
mesmos
nas vias e outros espaços público
os,
s de cães‐gguias quand
e
exceto
os proveniente
p
do
a
acompanhad
dos de invissuais.
2. Os detentorees de animais
a
sãão
responsáveis pelo desttino final adequado dos
d
dejetos
produzidos pelos animais
a
e
em
p
propriedade
e privada,, sendo proibida a
remoção do
os mesmos através
a
de lavagem
l
paara
a via públicaa.
3. Os dejetos
d
de animais deevem, na su
ua
liimpeza e remoção, ser devidamen
nte
a
acondiciona
ados de form
ma hermética, de mod
do
a evitar qualquer situaçção de insallubridade.
d dejetos de animais,
4. A deposição de
a
acondiciona
ados nos termos do número
a
anterior,
po
ode ser efetuada nos equipamentos
d deposiçãão para reesíduos ind
de
diferenciados
e
existentes
n via públiica, nomeadamente nas
na
p
papeleiras.
Artigo 681.º
Limpeza no deccurso de ob
bras
1. Os empreiteiro
os ou pro
omotores de
d
obras devem adotar medidas para
o
p
que os
resíduos de consttrução e demoliçãão
p
produzidos
sejam depositados no
os respetivos
e
equipament
tos de deposição
d
de form
ma
e
evitando
o lançamento
o de poeiraas e resíduos

para fora do
d estaleiro
o, de modo
o a garantir a
segurança e higiene pú
ública.
2. É daa responsab
bilidade doss empreiteiros
ou promotores de obras assegurrar, durantee a
execução da
d obra e aapós a sua realização
o, a
limpeza do
os espaços envolvente
es à obra e a
ou
reparação de quaaisquer estragos
e
deterioraçõ
ões que tenham provoccado.
3. Os empreiteirros ou prromotores de
obras devvem procceder à limpeza dos
d
pneumático
os das viatu
uras afetas à obra, à saída
dos locais onde estejjam a efetu
uar trabalhos,
de modo a evitar o espaalhamento e
o de terrras nas viias e outros
acumulação
espaços públicos.
4. Os empreiteirros ou prromotores de
obras são responsáve
r
is pela sujidade causaada
pelo transp
porte de m
materiais afetos à ob
bra,
sendo da sua
s responssabilidade a limpeza das
d
vias
v
e outtros locais onde oco
orra a queeda
desses maateriais, asssim como
o das terrras
transportad
t
das pelos pn
neumáticoss das viaturaas.
Artigo
o 682.º
Proib
bições
É proib
bida a práticca de quaisquer atos que
q
prejudiquem a higienee e a limpezza dos espaçços
nos do dom
mínio privaado
públicos e dos terren
mente:
municipal, nomeadam
os para o ch
hão;
a) Deeitar resíduo
b) Vaarrer, sacu
udir tapete
es e outros
objetos ou efetuar desspejos para a via públicca;
c) Cu
uspir, urinaar ou deffecar na via
pública;
d) Reealizar açõees de varrredura ou de
lavagem que conduzzam ao lançamento de
resíduos naa via públicaa.
e) Fornecer quaalquer tipo de alimenttos
nas vias e outros
o
espaçços públicos ou ainda em
e
espaços privados,
p
suscetíveis de atraíreem
animais errrantes, selvvagens ou que
q vivam em
e
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eestado sem
midomésticco no meio urban
no,
c
causando
insalubridadee na via púb
blica;
f) Lavvar, reparar e pintar veículos ou
o
m
máquinas
naas vias e outros espaço
os públicos;
g) Lan
nçar ou po
otenciar o derrame nas
s
sarjetas
ou sumidouro
os de quaisq
quer detritos
o objetos;
ou
h) Vazzar águas poluídas, tin
ntas, óleos ou
o
o
outros
líquiidos poluen
ntes nas vias
v
e outros
e
espaços
púb
blicos;
i) Outtras ações de que ressulte sujidad
de
d vias ou
das
u outros esspaços ou situações de
d
in
nsalubridad
de;
j) Deixarr de fazer a limpeza dos resíduos
p
proveniente
es da carga e descargaa de veículos
n via públicca;
na
k) Deiixar derraamar na via pública
q
quaisquer
m
materiais
qu
ue sejam transportados
e viaturas;;
em
l) Desspejar cargaas de veícu
ulos, total ou
o
p
parcialment
te, na via pú
ública com prejuízo paara
a limpeza urrbana;
m) Reggar floress em vaarandas ou
o
q
quaisquer
outros locaiss, de modo a que a águ
ua
c na via pública,
caia
p
desde as 8 às 22
2 horas;
n) Desspejar enttulhos em
m quaisquer
terrenos ou locais públicos;
o) Desspejar en
ntulhos em
m terrenos
p
privados,
sem prévio liccenciamentto municipaal.
Capítu
ulo VI
Contrratos de Gesstão de Ressíduos
Artigo 683.º
Condições
1. A prestação
p
d serviço de
do
d gestão de
d
resíduos urbanos
u
é objeto de
d contrato
c
celebrado
e
entre
a Entidade Gestora e os
u
utilizadores
que dispo
onham de título válid
do
p
para
a ocupaação do imó
óvel.

2. Qu
uando o serviço de
e gestão de
resíduos
urbanos
seja
disponibiliza
d
ado
simultaneamente ccom o serviço de
abastecimeento de águ
ua ou de saaneamento de
águas resid
duais, o con
ntrato é ún
nico e englo
oba
todos
t
os seerviços.
3. Qu
uando
o
utilizad
dor
aleggue
equiparação a grande produtor pode
p
optar por
p
não integraar o sistemaa municipall de gestão de
resíduos, devendo fazzer prova que asseguraa o
encaminhamento doss resíduos produzidoss a
destino fin
nal adequad
do, em pe
eriodicidadee a
definir.
4. As condiçõess contratuaais e dem
mais
matérias relacionada
r
s com o contrato de
gestão de resíduos
r
são
o definidos pelos Serviçços
Intermunicipalizados de Água e Saneamen
nto
dos Municípios de Oeiras e Amad
dora.
Capíttulo VII
Estrutura Tarifária e Faturação dos
d Serviço
os
o 684.º
Artigo
Inciidência e Esstrutura tariifária
1. Esttão sujeitos às tarifass relativas ao
serviço de gestão de resíduos urbanos
u
tod
dos
os utilizado
ores que d
disponham de contraato,
sendo as tarifas
t
devidas a partiir da data do
início da respetiva vigêência.
2. Para efeitos da deterrminação das
d
tarifas
t
fixaas e variávveis, os utiilizadores são
s
classificado
os como doméstico
os ou não
n
domésticoss.
3. Peela prestaçãão do serviiço de gesttão
de resíduos urbano
os são faaturadas aos
a
utilizadoress:
a) A tarifa fixa,, devida em função do
intervalo temporal
t
o
objeto de faturação e
expressa em
m euros po
or cada período de trin
nta
dias;
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b) A taarifa variável, devida em
e função da
d
q
quantidade
de resíduo
os recolhido
os durante o
p
período
objjeto de fatturação e indexada ao
a
c
consumo
daa água.
4. As tarifas previstas
p
no número
a
anterior
engglobam a prestação
p
d seguintes
dos
s
serviços:
a) Insttalação, maanutenção e substituiçãão
d equipam
de
mentos de recolha
r
indiferenciada e
s
seletiva
de resíduos
r
urb
banos;
b) Transporte e tratamento
t
dos resíduos
u
urbanos.
d
5. Parra além das tarifas do serviço de
g
gestão
de resíduos urbanos sãão cobradas
tarifas por contraparrtida da prestação
p
d
de
o
outros
serviiços definid
dos na Tabeela de Tariffas
d Município da Amado
do
ora.

1. O tarifário do serviço de gestão de
resíduos é aprovad
do pelo Município
M
da
Amadora
A
a ao term
até
mo do ano civil anterrior
àquele a qu
ue respeite.
produz
2. O
tarifário
efeitos
relativamen
nte aos utilizadores finais
f
15 dias
d
depois da sua pub
blicação, sendo que a
informação
o sobre a su
ua alteração acompan
nha
a primeira fatura
f
subseequente.
3. O tarifário
t
éd
disponibilizaado nos loccais
de estilo e ainda no
o sítio na internet dos
d
Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamentto dos Municípios de Oeiras e
Amadora
A
e do Municíp
pio da Amad
dora.

Artigo 685.º
Base de cálculo

Artigo
o 688.º
Fatu
uração

1. A quantidadee de resíduos urbanos
objeto de reecolha é diiretamente indexada ao
o
a
c
consumo
dee água.
2. Sem
mpre que os utilizzadores nãão
d
disponham
de serviço
o de abastecimento de
d
á
água,
o resspetivo con
nsumo é estimado
e
e
em
função do
o consumo
o médio tendo por
o utilizado
ores com característiccas
referência os
s
similares,
no âmbito do
d território municipal,
v
verificado
no
o ano anterrior.

1. A tarifa
t
de gestão de resííduos urban
nos
é faturada conjuntam
mente com o serviço de
abastecimeento de água e obede
ece à mesma
periodicidade. A suaa cobrançaa é efetuaada
Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamentto dos Municípios de Oeiras e
Amadora.
A
ma e local de
d pagamen
nto
2. O prazo, form
om
da fatura e demais maatérias relaacionadas co
a faturaçãão são deefinidos pe
elos Serviçços
Intermunicipalizados de Água e Saneamen
nto
dos Municípios de Oeiras e Amad
dora.

Artigo 686.º
Tarifários especiais
Os utillizadores poderão
p
b
beneficiar
d
da
a
aplicação
de tarifárioss especiais nos termos
d
definidos
peelos Serviços Intermu
unicipalizados
d Água e Saneamen
de
nto dos Municípios
M
d
de
O
Oeiras
e Am
madora.

Artigo
o 687.º
A
Aprovação
d
dos tarifário
os

TITULLO XXV
Da topon
nímia e da n
numeração de polícia
Cap
pítulo I
Disposiçções Gerais
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Artigo
o 689.º
Ob
bjeto

Artiggo 693.º
Con
nsulta às Jun
ntas de Fregguesia

O preseente Título
o estabelece as normas
q
que
regulam a atribuição das designações
toponímicass e a atribu
uição da nu
umeração de
d
p
polícia
no Município
M
daa Amadora.

1. O Município
M
da Amadoraa deve efetu
uar
a consulta prévia à Junta de Freguesia da
á
geográfica, parra efeitos de
respetiva área
emissão dee Parecer nãão vinculativvo.
2. É dispensada a consulta às Juntas de
Freguesia sempre
s
quee as proposstas sejam da
sua iniciativva.
3. Ass Juntas de Fregu
uesia deveem
pronunciar‐‐se no praazo de 15 dias, findo
o o
qual, sem
4. A co
onsulta às Juntas de Frreguesia po
ode
revestir a fo
orma de listta de propo
ostas d

Capíítulo II
Topo
onímia
Artigo
o 690.º
Definição de
d conceitos
Para effeito do dissposto nestte Título, sãão
a
adotados
oss conceitos definidos no
n ANEXO VIII
V
a presente Título.
ao
o 691.º
Artigo
Comissão de Toponímiia
C
1. É constituídaa, por Despacho do
d
Presidente da
P
d Câmara Municipal da Amadorra,
u
uma
Comissão de Toponímia, a quem cab
be
p
pronunciar‐s
se previam
mente sobree os pedidos
e
efetuados
e as iniciativas municipaais
relativamente à atribuição de topó
ónimos.
2. A Co
omissão de Toponímiaa é compossta
p
pelo
Presid
dente da Câmara Municipal
M
d
da
A
Amadora,
q lhe preeside, e por Vereadorres
que
e proporçção à representação partidária, à
em
razão de 1 representante por
p
cada 2
eleitos.
V
Vereadores
Artigo
o 692.º
Momen
nto da atribuição de topónimos
Os topónim
O
mos devem estar atrib
buídos à daata
d emissão dos alvarás de loteameento.
de

Artiggo 694.º
Prioridaade na autorização de topónimos
t
Na atriibuição doss topónimoss dever‐se dar
d
prioridade aos seguinttes casos:
a) topó
ónimos pop
pulares e traadicionais;
b) refeerências históricas dos locais;
c) antrropónimos que podem
m incluir, qu
uer
figuras
f
dee relevo cconcelhio individual
i
ou
coletivo, quer
q
vulto
os de relevo nacional
individual ou
o coletivo,, quer grand
des figuras da
humanidad
de;
d) nom
mes de países, cidaades, vilas e
aldeias, naacionais ou
u estrangeiras, que, por
p
qualquer motivo
m
relevante, te
enham ficaado
ligados à história do M
Município ou
o ao historial
nacional, ou
o com as quais querr o Municíp
pio,
quer as Freguesias, se encontrem
m geminadass;
e) dataas com significado histórico,
concelhio ou
o nacional;;
f) nom
mes de sen
ntido ampllo e abstraato
que possam
m significar algo para a forma de ser
e de estar de
d um povo
o;
g) outras referêências com
m significaado
local, nomeeadamente de índole ambiental ou
paisagísticaa.
219

CÂ
ÂMARA
A MUNIICIPAL
L DA AM
MADOR
RA

Artigo
o 695.º
Temática local
As novvas urbanizzações ou aglomerados
u
urbanos
d
devem,
seempre qu
ue possíveel,
o
obedecer
à mesma tem
mática topon
nímica.

topónimos,
t
, sua caractterização qu
ue deve inclluir
a referênciia ao início
o e fim do
o arruamen
nto,
plantas em
m escala adequada e, quan
ndo
aplicável, a anterior deenominação
o, menção dos
d
antecedenttes histórico
os e dados biográficos,
b
, se
for
f caso dissso.

Artigo
o 696.º
Sin
ngularidade dos topónimos

Artiggo 699.º
Identificaação toponíímica das vias públicass

As desiggnações toponímicas do
d Municíp
pio
n podem, em caso allgum, ser reepetidas.
não

Todas as vias públicas devem esstar
identificadaas com o respetivo topónimo,
no
t
início e no fim da sua extensão
o, assim com
mo
em todos os cruzameentos e entroncamentos
que o justiffiquem.

Artigo
o 697.º
ponímicas
Publicitação das atribuições top
1. A publicaçção das atribuições
toponímicass é feita po
or edital e pelas demaais
formas prevvistas para a publicitação dos atos
a
administrati
ivos.
2. Devee remeter‐sse cópia deesse edital às
s
seguintes
en
ntidades:
a) Con
nservatória do Regiisto Predial,
C
Conservatór
ria do Reggisto Civil e Cartórios
N
Notariais;
b) Serviço de Finan
nças;
c) EDP;
d) PSP;
e) CTT;
mbeiros;
f) Comaando de Bom
g) Autoridade Nacional
N
dee Segurança
R
Rodoviária;
h) Servviços Municipalizados de Água e
S
Saneamento
o.
Artigo
o 698.º
Registo daa toponímiaa
O Mu
unicípio da Amadora manteem
a
atualizados
os registoss toponímicos, dos quaais
d
devem
constar as deenominaçõees atribuídaas,
d
data
da deliberaçãão que atribuiu os

Artiggo 700.º
Placas to
oponímicas e respetivo
os suportes
1. As placas toponímicas e respetivvos
ao
suportes obedecem
m, em princípio,
p
estabelecid
do no ANEXO IX deste código, sen
ndo
colocadas nas circunstâncias definidas no
quadro quee constitui o ANEXO X ao presen
nte
código.
2. As placas
p
topo
onímicas, se
empre que se
justifique,
j
devem
conter
ões
indicaçõ
complemen
a
ntares
siignificativass
para
compreensão do topónimo.
ponímicas são
s
3. Em regra, as placas top
os. Quando
o tal não seja
colocadas nos edifício
possível, a sua colocaçção é feita na
n via públiica,
em suportee especialm
mente conccebido paraa o
efeito.
4. Sem
m prejuízo d
do disposto nos números
anteriores, o Municíípio da Am
madora po
ode
optar por outro tiipo de so
oluções mais
m
atualizadass, nomeadaamente em
m virtude da
evolução do
d tipo de materiais utilizado, do
design daas peças e das condicionantes
urbanísticas do local.
220

CÂ
ÂMARA
A MUNIICIPAL
L DA AM
MADOR
RA

Artigo
o 701.º
Identificaação provisó
ória dos arrruamentos
1. Nas novas deno
ominações toponímicaas,
o arruameentos deveem ser im
os
mediatamen
nte
id
dentificados, ainda que com
m estruturras
p
provisórias.
2. A colocação das
d placas toponímiccas
p
provisórias
é efettuada em
m suporttes
e
especialmen
nte conceb
bidos para o efeito e
im
mplantadoss na via púb
blica, salvo nos casos em
e
q tal se mostre
que
m
tecnicamente inviável.
o 702.º
Artigo
Localização
o, construção e colocaçção de placaas
topon
nímicas
1. Com
m a aprovaação do lo
oteamento, é
remetida ao
os serviços de toponímia a plan
nta
d síntese do mesm
de
mo, para que estes se
p
possam
pron
nunciar sob
bre a localização
2. O titular
t
do alvará de loteamento
a
assume
o encargo da construção
o e colocaçãão
d placas e respetivoss suportes. Quando nãão
das
s
seja
possíveel colocar as placas definitivas,
d
o
titular da licença
l
coloca placass provisóriaas,
a
assumindo
nto do custto das placcas
o pagamen
d
definitivas,
p
para
colocação posteriior.
3. A caução deestinada a garantir a
e
execução
d
das
obras de urbanização inclu
ui,
o
obrigatoriam
mente, o valor resultante do
d
e
encargo
preevisto no número anterrior.
Artigo
o 703.º
Manu
utenção doss suportes e placas
topon
nímicas
Constitu
ui obrigação
o do titularr do alvará de
d
u
urbanização
o a manuten
nção dos su
uportes e das
p
placas
topo
onímicas, atté à receçãão provisórria
d obras de
das
d urbanizaação pelo Município
M
d
da
A
Amadora,
data a partir da qual esssa

responsabilidade
autarquia.

é

transferid
da

para

a

Capíítulo III
Numeraçãão de políciia
Artigo
o 704.º
Atribuição de número
os
umeração de polícia ab
brange os vããos
1. A nu
de portas confinantes
c
com a via pública e que
q
deem acessso a préédios urbanos ou seeus
logradouros, construídos em arrruamentos já
devidamente aprovado
os.
2. A cada porta dee cada edifício e por caada
arruamento
o, é atribuíd
do um só nú
úmero.
3. Excetuam‐se o
os edifícioss com várrios
acessos parra a via púb
blica, em que podem ser
atribuídos outros núm
meros ou acrescidos de
letras, segu
undo a ordeem do alfabe
eto.
4.A nu
umeração é atribuídaa por ordeem
crescente, iniciando‐sse no prim
meiro númeero
ímpar
í
ou paar.
5.O número atribu
uído é acresscido de letras
quando o edifício
e
posssua unidad
des funcion
nais
com difereentes entraadas atravé
és do mesm
mo
arruamento
o ou espaço
o público.
6.São atribuídos
a
o
outros núme
eros quando
oo
edifício possua
p
b
blocos com entrad
das
autónomass.
7.Nos
arruameentos
com
m
terren
nos
suscetíveis de constru
ução ou recconstrução de
prédios em
m que não
o haja posssibilidade de
prever o nú
úmero a atrribuir, segue‐se o critéério
de reservarr um númerro para cadaa doze metros
de arruameento.
Artiggo 705.º
Prescrrições a observar na nu
umeração
1. Em arru
uamentos ccom início e terminuss já
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eestabelecido
o, a numeeração é atribuída de
d
a
acordo
com as seguintees prescriçõ
ões:
a) Conssiderar‐se como origem da
d
n
numeração
o primeirro prédio do lado su
ul,
q
quando
o arruamento
a
o tenha a direção su
ul‐
n
norte
ou aprroximada;
b) Conssiderar‐se como origem da
d
n
numeração
o primeeiro prédio do lad
do
n
nascente,
qu
uando o arrruamento tenha
t
direçãão
n
nascente‐po
oente ou ap
proximada;
c) Para as entradas do lado
o direito, sãão
a
atribuídos
n
números
paares e paraa as entradas
d lado essquerdo sãão atribuíd
do
dos números
ím
mpares;
2. As regras estabelecidas no número
a
anterior
não
o são aplicávveis quando
o:
a) Um arruamento
o seja fech
hado no lad
do
e que deveeria ser indicada a sua numeração
em
o;
b) A abertura
a
e urbanização de um
u
a
arruamento
o seja iniciaada pelo laado contrárrio
a referido no
ao
n número anterior e em
e que o seeu
p
prolongame
ento seja de difícil previsão em
e
tempo e traçado.
3. Nos casos
c
previsstos no núm
mero anterio
or,
a proposta de design
nação topo
onímica devve
in
ncluir a regra a aplicar.
p
a numeração
n
4. Em largos e praças,
é
s
seguida,
deesenvolvend
do‐se no sentido dos
p
ponteiros
d relógio a partir do
do
d prédio de
d
g
gaveto
poente do arruamento situado a su
ul,
p
preferindo,
o de dois ou maais
no caso
a
arruamento
os nas mesmas circu
unstâncias, o
q estiver localizado mais
que
m a sul.
5. Nos becos sem
m saída e recantos, a
n
numeração
é seguida, desenvolvendo‐se no
n
s
sentido
doss ponteiros do relógio
o a partir da
d
e
entrada.
6. Nos prédios
p
de gaveto,
g
a nu
umeração é a
q
que
lhes competir no arruam
mento maais
im
mportante ou, quando
o os arruam
mentos foreem
d igual im
de
mportância, no que fo
or designad
do

pelos serviçços municip
pais compettentes.
Artiggo 706.º
Num
meração em
m lotes e ed
difícios
1. Na elaboração
e
nor
de planos de pormen
ou processsos de operações de
e loteamen
nto
deve, sempre que p
possível, attribuir‐se aos
a
lotes númeeros que po
ossam vir a ser utilizad
dos
pelos edifíccios a consttruir, observvando‐se paara
tanto
t
as esp
pecificações no presen
nte Título.
2. O pedido de licencciamento da
s
construção de uma obra novaa ou da sua
d
incluir o pedido para atribuiçção
alteração deve
do respetivvo número o
ou númeross de polícia..
3. A numeração
o atribuída e a efettiva
aposição
devem
ser
expressamen
nte
mencionadas no au
uto de vistoria
v
fin
nal,
o indispensável paraa a
constituindo condição
d licença d
de utilização
o.
concessão da
4. Os proprietáários dos prédios em
e
construção ou já cconstruídos à data da
digo, deveem
publicação do pressente Cód
requerer ao Municcípio da Amadora a
competente numeraçãão no prazzo de 30 diias,
indicando os núm
meros doss respetivvos
d obra e daa licença de
e utilização.
processos de
5. A numeração
n
de políciaa dos préd
dios
construídoss por enttidades não sujeitas a
licenciamen
nto municipal é atribuída a
solicitação destas ou oficiosam
mente, peelos
serviços mu
unicipais.
Artiggo 707.º
Registo daa numeraçãão
Da num
meração do
os prédios há
h registo em
e
planta, arquivada nos serviço
os municip
pais
competentes, destinaada a comprovar a sua
s
autenticidaade quando tal seja solicitado.
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Artigo 708.º
O
Obrigação
de colocação
o

Artiggo 711.º
San
nções

Os prop
prietários do
os prédios são
s obrigados
a colocar e manter em bom
m estado de
d
c
conservação
o e limpeza a numeraçção atribuíd
da,
n sendo permitido, em caso algum,
não
a
retirrar
o alterar a numeraçção policiall sem prévvia
ou
a
autorização
camarária.

As infraações ao prresente Títu
ulo constitueem
contraordenação, sanccionada com
m coima.

Artigo
o 709.º
Forma dee colocação

Artiggo 712.º
Ob
bjeto

1. Os números
n
d polícia devem esttar
de
c
colocados
no centro
o das verggas ou das
b
bandeiras
d portas ou, quand
das
do estas nãão
e
existam,
na primeira om
mbreira.
2. Qualquer solução diferentte carece de
d
a
aprovação
m
municipal.
3. Duraante o peeríodo de construçãão,
reconstrução ou beneeficiação do
d prédio, o
n
número
de polícia
p
devee ser colocaado no centtro
d lote e na própria construção,
do
c
andaime ou
o
tapume, sem
mpre em loccal bem visíível.

O pressente Título
o regula a circulação
o e
permanênccia de animais na via
v pública e
demais locaais públicoss e a captura e recolha de
animais paara o Centrro de Recolha Oficial de
Animais
A
do
o Município da Amadora (CROAM
MA),
bem como
o o relacionamento deste
d
com os
munícipes.

TÍTULLO XXVI
Da cap
ptura e reco
olha de anim
mais e da
circulação de aniimais na viaa pública

Artiggo 713.º
Defiinições
Para effeitos do prresente Títu
ulo entende‐se

Artigo
o 710.º
Mateeriais a utilizzar na numeeração

por:

1.Os nú
úmeros de polícia devem ter enttre
o 8cm e os
os
o 12cm de altura e são de relevvo
s
sobre
placass ou de mettal recortad
do.
2. Exceccionalmente, podem ser
s utilizados
o
outros
matteriais desd
de que exxpressamen
nte
a
autorizados
pelo Municcípio da Am
madora.
Capíttulo IV
Fiscalização e sançõess

OAMA – Cen
ntro de Reco
olha Oficial de
a) CRO
animais do
d
Municcípio da Amadora –
Estabelecim
mento no qual são alojjados animaais,
por um perríodo de tem
mpo e por determinaçção
da autoridaade compettente. Tem como funçção
a salvaguarda da saú
úde pública veterinária,
estando veedada a utilização do centro, com
mo
local de reprodução, criação
o, venda ou
hospitalizaçção. Nestee local são
o executad
das
ações de prrofilaxia da raiva, epide
emiovigilân
ncia
de doençass com carátter zoonótiico e contro
olo
da populaçãão canina e felina do município.
m
b) Méd
dico Veterin
nário Municcipal (MVM
M) –
Autoridade
A
e sanitária veterinárria concelhia
nomeado, responsável pela direção e
coordenaçãão do CRO
OAMA, bem
m como, pela
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eexecução daas medidass de profilaxia médica e
s
sanitária
d
determinada
as pelas Autoridades
C
Competente
es,
Nacio
onais
e
Regionaais
p
promovendo
o a preservvação da saú
úde públicaa e
a proteção do
d bem estaar animal;
c) Auto
oridade com
mpetente – A Direçãão
G
Geral
de Alimentação
o e Veterin
nária (DGAV
V),
A
Autoridade
Sanitária Veterinária
V
Nacional, a
D
Direção
dee serviçoss de Alim
mentação e
V
Veterinária
da Região de
d Lisboa e Vale do Teejo
(DSAVRLVT), Autoridad
de Sanitáriaa Veterinárria
R
Regional,
o Médico Veterinário Municip
pal
(MVM), Autoridade San
nitária Veteerinária Local,
a Guarda Nacional
N
Reepublicana, a Polícia de
d
S
Segurança
P
Pública,
a Po
olícia Municipal, ficand
do
s
salvaguarda
da a hipó
ótese de alteração
a
das
d
denominaçõ
ões, a criaçãão de novos organismos
o a atribu
ou
uição de competênc
c
ias a outrras
e
entidades.
d) Serviiço de Profilaxia da Raaiva – serviço
q cumpree as disposições determ
que
minadas peela
a
autoridade
competentte no deseempenho das
a
ações
de profilaxia médica e sanitárria
d
destinadas
a manter o país indem
mne de raiva
o em casso de eclo
ou,
osão da doença, fazzer
e
executar
r
rapidament
te, as medidas
m
d
de
p
profilaxia
e de polícia sanitária que lhe foreem
d
destinadas
c
com
vista à erradicação
o da doençaa.
e) Prop
prietário ou
u Detentorr ‐ qualqu
uer
p
pessoa
singgular ou co
oletiva resp
ponsável por
u animal ou
um
o que dele se ocupe, mesmo
m
quee a
título tempo
orário ou prrovisório;
f) Animal de Comp
panhia ‐ quaalquer anim
mal
d
detido
ou deestinado a ser detido pelo homem
m,
d
designadam
mente no seu lar, para seeu
e
entretenime
ento e comp
panhia;
g) Anim
mal Abandonado ‐ quaalquer anim
mal
q
que
se en
ncontre naa via púb
blica ou em
e
q
quaisquer
lu
ugares púb
blicos, relattivamente ao
a
q
qual
existaam fortes indícios de que foi
f
removido, pelos
p
respeetivos prop
prietários ou
o
d
detentores,
para fora do seu dom
micílio ou do
d

local onde costumava estar co
onfinado, co
om
vista
v
a por termo à propriedade, posse ou
detenção que
q
sobre aquele se exercia, seem
transmissão
t
o do messmo para a guarda e
responsabilidade de outrem, das autarqu
uias
d sociedaades zoófilaas legalmen
nte
locais ou das
constituídas;
h) Animal Errantte ou Vadiio ‐ qualqu
uer
animal quee seja encon
ntrado na via
v pública ou
em quaisq
quer lugarres públicos, fora do
controlo ou
o
da vigilância do
d
respetivo
proprietário
o ou detenttor e não identificado;
i) Anim
mal perigoso
o ‐ qualque
er animal que
q
se encontree numa das seguintes condições:
c
i. Tenh
ha mordido, atacado ou
o ofendido
oo
corpo ou a saúde de uma pessoa..
ii. Tenh
ha ferido grravemente ou morto um
u
outro anim
mal fora d
da propried
dade do seu
s
proprietário
o ou detenttor.
iv. Tenha sido decclarado, volu
untariamen
nte,
pelo seu prroprietário ou detento
or, à Junta de
Freguesia da
d sua áreaa de residência, que teem
um caráter e comportaamento agrressivo.
v. Tenha
sido
conside
erado,
pela
autoridade competentte, como um
m risco para a
segurança de
d pessoas e animais, devido ao seu
s
comportam
mento agreessivo ou especificida
e
ade
fisiológica.
f
j) Aniimal Potencialmente Perigoso ‐
Qualquer animal que, devido às característic
c
cas
da espéccie, comp
portamento
o agressivo,
tamanho
t
o potência de mandíbula, possa
ou
causar lesãão ou morrte a pessoas e outros
animais;
l) Iden
ntificação ‐ Aplicação
o subcutân
nea
num animaal de uma cápsula co
om um código
individual, único e p
permanente
e, seguido do
preenchimeento de fich
ha de registo;
m) Cáp
psula ‐ O iimplante eletrónico
e
q
que
contém um
m código com um número de dígitos
que garan
nta a iden
ntificação individual do
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aanimal e permita a suaa visualizaçãão através de
d
u leitor;
um
n) Leito
or ‐ O aparelho destinado à leituraa e
v
visualização
do código constante da
d cápsula;
o) Fichaa de Registo ‐ O modeelo aprovad
do
p
pela
DGV no
n qual se insere um conjunto de
d
d
dados
que identificam
m o anim
mal e o seeu
d
detentor,
peermitindo o seu registo
o;
p) Base de Dados Nacional
N
‐ O conjunto de
d
in
nformação coligida informaticcamente no
n
território nacional,
n
a partir daas fichas de
d
registo;
onal ‐ O utensílio qu
ue,
q) Açaiimo funcio
a
aplicado
ao animal sem
m lhe dificu
ultar a funçãão
respiratória,, não lhe permita comer neem
m
morder.
Artigo
o 714.º
Captura de
d animais
São capturados
c
os an
nimais qu
ue,
e
encontrando
o‐se na via pública:
a) Sejam
m portadorees de raiva;
b) Sejam
m suspeito
os de serem
m portadorres
d raiva;
de
c) Sejam
m agredidos por outro
os que sejaam
p
portadores
os de serem
m portadorres
ou suspeito
d raiva;
de
d
pelas norm
mas legais ou
o
d) Em desrespeito
regulamentaares;
e) Os animais
a
alvvo de ações de recolh
ha
c
compulsiva
determinadas pela autoridad
de
c
competente
e.
Artigo
o 715.º
Restitu
uição aos do
onos ou dettentores
1 Os animais pod
dem ser en
ntregues aos
s
seus
dono
os ou deetentores desde qu
ue,
c
cumpridas
as normas de profilaaxia médicco‐
s
sanitária
ob
brigatórias para o ano em cursso,
p
pagas
as taxas mu
unicipais relativas seeu

alojamento
o e manu
utenção e desde que
q
cumpridas todas
t
as no
ormas legaiss aplicáveis..
2.Quan
ndo o animal a restitu
uir não posssua
identificaçãão eletrónicca e a mesm
ma seja exigida
legalmentee, o mesmo só pode se
er restituído
oa
quem demonstrar ser seu dono ou detento
or e
após cumpridas todas as formalid
dades legais e
regulamenttares.
Artiggo 716.º
Occcisão
mpre que esteja em causa
c
a saú
úde
1. Sem
pública, ou
u sempre que o estad
do de saúdee e
bem‐estar
do
animal
o
justifique,
nomeadam
mente para p
pôr fim ao sofrimento
s
ou
dor, o Mun
nicípio da Amadora pode procedeer à
occisão, antes do
o prazo estabelecido
legalmentee, exceto nos animaais sujeitoss a
sequestro obrigatórrio para diagnósttico
diferencial da raiva animal.
2. O Município
M
da Amadoraa pode aceiitar
animais para occisão, mediante o pagamen
nto
da respetivva taxa e após o prreenchimen
nto,
pelo dono ou deten
ntor, de um
u termo de
responsabilidade de "Eutanásia de Animais",
conforme modelo daa Ordem dos Médiccos
Veterinário
V
os.
3.Adicionalmente pode ser exigida
do médico
o veterináário
declaração escrita d
nstem os fundamentos
assistente, onde con
clínicos e comportam
mentais jusstificativos da
occisão imeediata do an
nimal.
4. À occisão não podem asssistir pesso
oas
estranhas aos
a serviçoss do CROM
MA sem préévia
autorização
o do médico
o veterinário municipal.
Artiggo 717.º
Reccolha e receeção de cadááveres
1. Sem
mpre que so
olicitado, o Município da
Amadora
A
recolhe ccadáveres de anim
mais
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registados nas Fregueesias do Município
M
d
da
A
Amadora.
2. Pela recolha dee cadáveres é devida a
taxa previstta na Tabeela de Taxxas e Outrras
R
Receitas
Mu
unicipais.
Artigo
o 718.º
Receção de
d animais
1. Mediante requ
uerimento apresentad
do
e formulário próprio e dirigido ao
em
a Presiden
nte
d Câmara municipal,
da
m
o Município
o da Amado
ora
p
pode
recebeer cães e gaatos, cujos proprietários
o detento
ou
ores, resideentes no Município
M
d
da
A
Amadora,
pretendam pôr
p término
o à sua posse
o detenção
ou
o.
2. Aquaando da recceção de cãães ou gato
os,
o proprietáário ou deetentor sub
bscreve um
ma
d
declaração,
onde constte, a sua ideentificação,, a
resenha do animal e a razão da sua
s entregaa e
p
procede
ao
o pagamentto da taxaa prevista na
n
T
Tabela
de Taaxas do Município da Amadora.
A
3. Podee ser reccusada a receção de
d
n
ninhadas
d
de
animais que não
n
tenhaam
c
capacidade
autónoma de sobreviivência, salvvo
s vierem acompanha
se
a
s da respetiva mãe em
e
fase de aleittamento.
4. Com a entreega dos animais, a
p
propriedade
e sobre oss mesmos transmite‐‐se
p
para
o Muniicípio da Am
madora.
Artigo
o 719.º
Recolha de
d animais
1. Semp
pre que solicitado, o Município da
d
A
Amadora
po
ode procedeer à recolhaa de animaiss.
2. À recolha
r
dee animais aplica‐se o
d
disposto
no artigo anteerior, com as
a necessárias
a
adaptações.
.

Artiggo 720.º
Doação p
para adoção
o
1. Os animais reecebidos ou
o recolhid
dos
pelo Municcípio da Am
madora que
e tenham sido
cedidos ou que, tendo sido reco
olhidos na via
pública, nãão sejam reclamadoss, podem ser
doados para adoção, após pare
ecer favorável
do médico veterinário municipal.
Os animaiis disponívveis para adoção são
s
anunciadoss, pelos meios usuais.
2. A doação dos animais realiza‐‐se,
sempre, naa presençaa do médicco veterináário
municipal.
3. Ao animal a cceder para adoção, são
s
ministradass as ações d
de profilaxia obrigatórrias
e é aplicaado um siistema de identificaçção
eletrónica que perm
mita a sua identificaçção
permanente, sendo devida, pelo
o adotante, as
taxas
t
legalm
mente previstas.
Artiggo 721.º
T
Termo
de reesponsabilid
dade
O anim
mal é entreggue ao adotaante contraa a
subscrição de um term
mo de respo
onsabilidadee.
Artiggo 722.º
panhamento
o dos animaais doados
Acomp
O Município da Amadora pode aco
om‐
panhar o processo de adaptação do animal ao
novo proprrietário e vverificar o cumprimen
nto
da legislaçãão relativa ao bem‐estar animal e
saúde pública em vigor.
Artiggo 723.º
Responsabilidade do
o Município da Amadorra
O Município d
da Amadora não é
responsáveel por doen
nças contraaídas, mortes
ou acidentees ocorrido
os durante a estadia dos
d
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aanimais, no
omeadamen
nte durante o períod
do
leegal determ
minado à restituição dos animaais
a legítimo
aos
os donos ou detentoress, bem com
mo,
d
durante
os períodos de
d sequesttro e recolh
ha
c
compulsiva
de animaiss previstos na legislaçãão
e vigor.
em
Artigo
o 724.º
U de coleira ou peitoral
Uso
É obriggatório, na via públicca, o uso de
d
ccoleira ou peitoral
p
no
os cães, gattos e demaais
a
animais
de companhia, na qual deve esttar
c
colocado,
p
por
qualqu
uer forma, o nome e
m
morada
ou
u telefonee do prop
prietário ou
o
d
detentor.
Artigo
o 725.º
Uso de trela e outross meios de contenção
1. É pro
oibida a preesença na via
v pública ou
o
e quaisqu
em
uer lugares públicos de
d cães seem
a
açaimo
funccional, exceto quando conduzidoss à
trela.
2. É pro
oibida a preesença na via
v pública ou
o
e quaisqueer lugares públicos
em
p
de cães, gatoss e
d
demais
anim
mais de com
mpanhia sem que sejaam
c
conduzidos
à trela ou outro
o meio de
d
c
contenção.
o 726.º
Artigo
Circulação e permanência de animais
perigosos ou
o potencialmente perigosos na viia
públlica e demais locais públicos
1. Os animais perigosos ou
o potenciaal‐
m
mente
perigosos, nom
meadamentte cães, nãão
p
podem
circu
ular ou perm
manecer so
ozinhos na via
v
p
pública
e deemais locais públicos do
d Municíp
pio
d Amadoraa, devendo ser sempre conduzidos
da
p
pelo
proprietário ou detentor maior
m
de 16
1
a
anos.

2. Sem
mpre que o proprietário
o ou detentor
necessite circular na vvia pública ou
o em lugares
públicos co
om tais animais, deve
e fazê‐lo co
om
meios de contenção
c
aadequados à espécie e à
raça ou cru
uzamento d
de raças, no
omeadamen
nte
caixas, jaulas ou gaiolas, ou açaimo funcional
que não permita com
mer ou mo
order e, neste
caso, devid
damente seguro com trela
t
curta até
a
1 metro de comprimen
nto, que de
eve estar fixxa à
coleira ou a peitoral.
3. Exceetuam‐se d
do disposto
o no númeero
anterior, os
o cães po
otencialmen
nte perigossos
usados com
mo guarda, d
defesa e maaneio do gaado
em exploraações agrop
pecuárias, bem
b
como os
usados durante prrovas de trabalho e
desportivass e os detidos porr organism
mos
públicos ou
o privado
os que oss usem co
om
finalidade
f
d profilaxiaa ou terapiaa social.
de
Artiggo 727.º
Circulaçãão e permaanência de animais
a
em
recintos de deesporto ou lazer
Não é permitidaa a circullação e per‐
p
manência, a qualqueer hora, de
e animais de
companhia, nos reecintos de
estinados ao
de criançaas e joveens,
desporto e lazer d
nomeadam
mente parqu
ues infantis e campos de
jogos.
j
Artiggo 728.º
Circulaçãão e permaanência de animais
a
em
demonstraações públiccas
1. Não é perm
mitida a circulação e
ou
permanênccia de aanimais perigosos
p
potencialmente perigosos, aindaa que usan
ndo
trela
t
e açaiimo funcion
nal, até 50 metros da via
pública ou outro qualquer local público on
nde
se realizeem feirass, desfiless, encontros
desportivoss, concerto
os, ou outras iniciativvas
similares.
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2. Exceetuam‐se do disposto
o no número
a
anterior,
oss cães‐guiaa, os animaais para fins
m
militares
ou
u policiais, bem
b
como os utilizados
d
durante
pro
ovas de trab
balho e desp
portivas.
TÍTULO
O XXVII
Da utilizaação dos au
uditórios mu
unicipais
Artigo 729.º
Objeto
O preseente Título regula as condições
c
d
de
u
utilização
do
os auditório
os municipais.
Artigo 730.º
Finalid
dades
Os aud
ditórios mu
unicipais deestinam‐se à
realização de
d eventoss de naturreza cultural,
e
educacional
, de lazer ou outros.
Artigo 731.º
Utilizaadores
Os aud
ditórios municipais
m
podem ser
s
utilizados por pessoas singularess e entidades
u
o organism
ou
mos, público
os ou privaados, para as
a
atividades
aí previstas, nos termos do dispossto
n presentee Título.
no
Artigo 732.º
Horário dee funcionam
mento dos auditórios
a
Os ho
orários dee funcionaamento dos
aauditórios municipais são fixados
f
por
D
Despacho
do Presidentte da Câmaara Municip
pal
d Amadoraa.
da
Artigo 733.º
Regras dee conduta
No inteerior dos auditórios
a
municipais é

expressameente proibid
do:
a) Perm
manecer no auditório
o um númeero
de espetadores superiores à lotaçção previstaa;
b) Ussar telemó
óveis no interior do
auditório, bem co
omo qualquer outro
nto que emita sinal son
noro suscetíível
equipamen
de perturb
bar o norrmal funcio
onamento da
atividade.
c) Foto
ografar, film
mar ou efetuar gravaçõ
ões
áudio, exxceto se tal for devidamen
nte
autorizado;;
d) A entrada
e
de animais, salvo quan
ndo
integrados em apreseentações ou
u espetáculos,
ou quando se trate de
e cães‐gu
uia,
acompanhaantes de deficientes vissuais;
e) Deitar lixo fora dos locais apropriados
a
s;
f) Escreever ou riscar nas paredes e portaas;
g) Fumar dentro d
do auditório
o;
h) Ingeerir qualqu
uer tipo de
e alimento ou
bebida foraa;
i) Transsportar parra o interiorr do auditórrio,
objetos quee pela sua fforma ou vo
olume possaam
danificar qualquer
q
eq
quipamento
o ou material
instalado ou
o ainda pô
ôr em causaa a seguran
nça
do público e funcionárrios;
Artigo
o 734.º
Impedimentos
municipais não
n podem ser
1. Os auditórios m
ntes fins:
cedidos parra os seguin
a) Culto
o religioso;
b) Festas de fim de ano;
c) Even
ntos que, p
pelas suas caraterísticcas,
possam am
meaçar a seegurança do
o espaço, dos
d
seus equipaamentos e d
da eventuall assistênciaa;
d) Even
ntos que ap
pelem ao desrespeito
d
de
valores
v
co
onstitucionaais, nomeaadamente no
âmbito doss direitos, liberdades e garantias dos
d
cidadãos;
2. Não é perm
mitida aos utilizadorres,
intervenien
ntes nos eeventos, a alteração ou
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modificação
m
o dos espaçços para ou
utros fins qu
ue
n aqueless para que foram autorrizados
não
Artigo 735.º
Reserva de
d espaço
1. Os interessad
dos na uttilização dos
a
auditórios
m
municipais
devem ap
presentar um
u
requerimentto de reserrva (pedido
os externoss à
a
autarquia),
conforme minuta disponível no
n
s
sítio
do Mun
nicípio da Amadora.
A
2. O requerimento
o deve ser apresentad
do
c
com
uma antecedência mínima de
d 30 (trintta)
d
dias
e máxxima de 60
6 (sessentta) dias, em
e
relação à daata prevista de utilizaçãão.
3. O incumprime
i
ento do previsto
p
nos
n
números
a
anteriores
determina a rejeiçãão
liiminar do reequerimentto.
4. A autorizaçãão para utilização é
p
proferida
p
por
Despaccho do Prresidente da
d
C
Câmara
Mun
nicipal da Amadora.
A
Artigo 736.º
Requisição de espaço
Os serviiços do Município da Amadora,
A
qu
ue
c
careçam
dee utilizar os auditório
os municipaais
d
devem
fazer a reservaa do espaço
o na Intran
net
m
municipal.
Artigo 737.º
Elementos instrutório
os do pedido
o de reservaa
ou de reequisição
1. Nos pedidos
p
de cedência dos
d auditórios
para as entidades
m
municipais
e
p
previstas
nos
a
artigos
735
5º e 736º, do presente Códiggo
d
devem
consstam os segu
uintes elem
mentos:
a) Identtificação daa entidade organizado
ora
d evento, número
do
n
de identificaçãão fiscal, sed
de
e respetivoss contatos;

b) Identificação do responsável da
entidade peelo evento e respetivos contactoss;
c) Indicação do ffim a que se destinaa a
utilização;
d) Ind
dicação dass datas e horários de
utilização;
e) Ind
dicação d
das datas e horárrios
necessárioss à utilizaação do espaço paara
ensaios, atiividade, mo
ontagem e desmontage
d
em
de equipam
mentos e ou
utros;
2. Aléém dos elementos previstos no
do
número anterior,
a
p
para a utilização
u
auditório, devem
d
ser aainda apressentados até 5
dias úteis antes do eveento:
a) Listaa de requisittos técnicoss necessário
os;
b) Indiicação da ccolocação de
d elementos
decorativoss;
c) Indiccação do nú
úmero de in
ntervenientees;
d) Alinh
hamento do
o programaa específico;;
e) Necessidades logísticas a nível de
mesas, cadeiras ou outtros.
f) Esquema de som
m.
mpre que neecessário, o Município da
3. Sem
Amadora
A
pode soliccitar outro
os elementtos
adicionais, bem com
mo esclareccer todas as
dúvidas de natureza téécnica e/ou funcional dos
d
mesmos.
Artigo
o 738.º
Tipo dee eventos
1. A program
mação doss auditórrios
municipais pode inclu
uir eventos propostos ou
organizados, no todo ou em parte, peelos
serviços da
d autarqu
uia ou po
or entidad
des
exteriores ao
a Municípiio da Amadora.
2. A seeleção das aatividades dos
d auditórrios
é da exclussiva respon
nsabilidade do Município
da Amado
ora podendo ser in
ndeferidos os
pedidos de reserva ou
a) Imp
possibilidad
de de con
nciliação co
om
outros pediidos efetuados;
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b) Inadequação da attividade às
c
caraterística
as do recinto
o;
c) Risco
o para a seggurança do
os utentes ou
o
p
para
a conservaçãão dos espaços e
e
equipament
tos;
d) Desrrespeito peelas regras de condu
uta
e
estabelecido
os no artigo 733.º do presen
nte
C
Código
ou que
q possam
m pôr em causa
c
o bom
m‐
n
nome
do Município e a honrra dos seus
m
munícipes
ou das quais nãão resulteem
b
benefícios
p
para
a comu
unidade;
e) Impo
ossibilidade de garantia de meioss e
c
condições
u
necessáriass à prestaação de um
s
serviço
de qualidade;
3. O Município daa Amadora reserva‐se o
d
direito
de apreciar
a
os pedidos de reserva ou
o
requisição em funçãão das attribuições e
c
competênci
as autárq
quicas, do
o interesse
m
municipal,
c
cívico
e culttural dos evventos, assiim
c
como
dos seus
s
objetivos e da oportunidad
o
de
p
para
a sua reealização.

Artigo
o 740.º
Equipaamentos
1. Oss equipam
mentos exxistentes nos
n
auditórios municipaiss são pro
opriedade do
dora e só podem ser
Município de Amad
manuseado
os por técnicos da autaarquia.
2. Sempre que os equipam
mentos sejaam
insuficientees ou inad
dequados ao
a evento,, o
requerentee pode, a expenssas própriias,
proceder ao seu reforço, desde que
q
compatível com o já exxistente.
3. A instalação
tos
o dos equipamen
e
referidos no número 1. do prese
ente artigo, só
pode ser feita
f
na presença de
e técnicos do
Município da
d Amadoraa ou por técnicos por ele
indicados, podendo estes impedir a sua
s
instalação, sempre qu
ue dela po
ossam resultar
danos para o espaço o
ou para os equipamen
e
tos
pio da Amad
dora.
do Municíp
Artigo
o 741.º
ntos
Ceedência de equipamen

Artigo 739.º
dades
Priorid
1. Têm prioridade de reserva,, requisição
oe
d utilização dos auditórios mun
de
nicipais, peela
s
seguinte
ord
dem:
a) Asseembleia Mu
unicipal daa Amadora e
C
Câmara
Mun
nicipal da Amadora;
A
b) Assembleias e Juntas de Freguesia do
d
M
Município
da Amadora;
c) Associações acreditadas
a
junto da
d
C
Câmara
Mun
nicipal da Amadora;
A
d) Outrras associaações do Município
M
d
da
A
Amadora;
e) Outrros interessados residentes ou
o
s
sedeados
no
o Município
o da Amadora;
f) Outrros interesssados.
2. Por último, utiilizar‐se‐á o critério do
d
p
pedido
form
mulado em primeiro
p
luggar.

Os equ
uipamentoss de som e imagem
m e
outros maateriais exiistentes no
os auditórrios
municipais são propriedade do Município de
Amadora,
A
n podend
não
do ser cedid
dos a nenhu
um
título
t
para entidades eexternas.
Artigo
o 742.º
Responsabilidade do
o Município da Amadorra
1. O Município da Amad
dora não se
responsabiliza pelo deesaparecime
ento ou dan
nos
de quaisqu
uer bens o
ou valores, pertença de
utilizadoress ou terceiro
os.
2. O Município da Amad
dora não se
responsabiliza pelo ccontrolo e vigilância de
menores, sejam estes partiicipantes ou
assistentes do eventto, devend
do estes ser
permanentemente
acompanh
hados
p
por
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responsáveis, em número ad
dequado
n
número
de crianças
c
preesentes.

a
ao

Artigo 743.º
Superrvisão
1. A reaalização doss eventos, conta
c
semp
pre
c
com
a presença de
d represeentantes do
d
M
Município
da Amado
ora, a quem cabe a
responsabiliidade pela sala, bem como pelas
q
questões
téécnicas relattivas ao eq
quipamento
oe
in
nstalações.
ões, cabe aos
2. No exxercício dass suas funçõ
representan
ntes do Município
M
d Amadorra,
da
n
nomeadame
ente:
a) Supeervisionar, orientar e fiscalizar a
c
correta
e segura utilizaação das insstalações, dos
e
equipament
tos, dos esp
paços e dos serviços de
d
a
apoio;
b) Procceder à abertura e encerramen
e
to
d instalaçõ
das
ões;
c) Fazerr cumprir oss horários estipulados;
d) Controlar as enttradas do público,
p
assiim
c
como
da equipa das en
ntidades auttorizadas;
e) Reggistar e guardar os objetos
e
encontrados
s nas insttalações e cumprir os
p
procedimen
ntos legais;
f) Particcipar ao seeu superiorr hierárquico
todas as situ
uações anóm
malas detettadas;
g) Partiicipar ao seeu superior hierárquico
e
eventuais
necessidades de reeparação ou
o
s
substituição
o dos equipaamentos;
h) Asseggurar a limpeza e con
nservação das
in
nstalações;
i) Respeeitar e fazer respeitaar as normas
c
constantes
n presentee Título.
no
Artigo 744.º
Resp
ponsabilidade dos uten
ntes
Sem prrejuízo de eventual responsabiili‐
d
dade
penaal, os uttentes doss auditórios

municipais ficam integral, solidária e
civilmente responsáveeis pelos daanos causad
dos
nos espaço
os e seus eequipamentos, durantee o
período de utilização o
ou desta de
ecorrente, nos
n
termos
t
geraais de Direitto.
Artigo
o 745.º
Tarrifas
1.Pela utilização d
dos auditóriios municip
pais
são devidaas, ao Mun
nicípio da Amadora, as
tarifas
t
con
nstantes naa Tabela de
d Tarifas do
Município da
d Amadoraa, sem preju
uízo de outros
encargos qu
ue haja lugaar.
2. As entidades
e
u
utilizadores do Auditó
ório
ao
Municipal devem, ainda, proceder
p
pagamento
o das taxass que sejaam devidass a
terceiros,
t
n
nomeadame
ente as que
e respeitantes
a Direitos de
d Autor e D
Direitos Con
nexos.
Artigo
o 746.º
Cancelamento da auttorização de
e utilização
A auto
orização dee utilização
o é cancelaada
nos seguinttes casos:
a) Faltaa de pagamento das taaxas devidass;
b) Utilização para fins dive
ersos daquele
para que fo
oi concedid
da ou por pessoa
p
diversa
da que foi autorizada;
a
c) Inob
bservância d
do disposto
o no presen
nte
Título.
T
Artigo
o 747.º
Segguro
O Mun
nicípio da A
Amadora pode
p
exigir às
entidades a quem seja autorizad
da a utilizaçção
dos auditórrios Municipais, a celebração de um
u
contrato dee seguro d
de responsaabilidade ciivil,
em montan
nte a fixar, q
que contem
mple quaisqu
uer
danos pro
ovocados a pessoaas e beens,
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decorrentess da realização do
d
respetivos preparativos
p
s e conclusãão.

eventto,

TÍTULO
O XXVIII
Da ced
dência e utilização dos veículos
v
municiipais de tran
nsporte coleetivo de
passaageiros
CAPITTULO I
Disposiçõ
ões gerais
Artigo 748.º
Objeto
1. O prresente Título regula as condições
d
de
cedênccia e utilização dos
d
veículos
m
municipais
de tran
nsporte coletivo
c
d
de
p
passageiros
para fins educacion
nais, despo
or‐
tivos, culturais, juvenis e sociais, por
p entidades
e organismo
os reconheccidos pelo Município da
d
A
Amadora,
designadaamente por
p
pesso
oas
c
coletivas
com personalidade jurídiica e sem fins
lu
ucrativos, para
p
a conccretização de
d atividades
in
nscritas noss seus fins estatutários
e
s.
2. A utilização
u
d
dos
veículos municipaais
p
pelas
entidaades e organismos men
ncionados no
n
n
número
antterior, não pode, em caso algum
m,
a
afetar
o no
ormal funcionamento dos serviços
d Municíp
do
pio da Amadora, o qual
q
assum
me
s
sempre
carááter prioritáário.
3. Paraa efeitos do preseente Títullo,
c
consideram‐
‐se entidades e organismo
os,
n
nomeadame
ente:
a) Os estabelecim
e
mentos de ensino público
d Concelho
do
o da Amado
ora
b) As entidades
e
e organismos acreditados
p Município da Amaadora.
pelo
c) Outrras entidades que, não
o tendo sed
de
n
no
Concelho da Amadora,
A
representaam
a
atividades
r
relacionada
as com o Município
M
d
da
A
Amadora.

Artigo
o 749.º
P
Prioridades
de utilizaçãão
1. Os veículos m
municipais de
d transpo
orte
coletivo dee passageiros, destin
nam‐se prio
ori‐
táriamente
t
d
a fomentar a partticipação dos
Estabelecim
mentos de Ensino nas atividad
des
promovidass pelos seerviços mu
unicipais, nos
n
diversos
equipameentos
exiistentes
no
Concelho, vocacionad
dos para a divulgação do
património, da histtória, da cultura, da
educação, do ambieente, da saúde e do
desporto, bem
b
como para a sen
nsibilização da
população jovem, afeeta aos estaabelecimentos
da
de
ensin
no,
paraa
os
valores
interculturaalidade e daa solidariedade.
2. A utilização
u
do
os veículos municipais de
transporte
t
coletivo dee passageiro
os, durante os
dias úteis que
q ocorram
m no decurso do perío
odo
letivo, desstina‐se à população
o escolar do
Concelho, de
d acordo com as alíne
eas seguintees:
a) As deslocaçõe
d
s a efetuarr pelas Esco
olas
do 1º Ciclo
o do Ensin
no Básico e Pré‐Escolar,
serão asseeguradas p
preferencialmente, peelos
veículos
v
municipais de transportte coletivo de
passageiross, ao seerviço dass Freguesiias,
conforme previsto
p
no
os Acordos de Execuçção
ou outros in
nstrumento
os contratuaais em vigorr.
b) As deslocaçõe
d
s a efetuarr pelas Esco
olas
do 2º e 3º Ciclo do En
nsino Básico
o e Escolas do
Ensino Secundário, serão deffinidas peelos
serviços municipais, ttendo em conta o rácio
relativo ao número dee alunos qu
ue frequentam
cada esco
ola, de m
modo a permitir
p
uma
distribuição
o equitativva na uttilização dos
d
equipamen
ntos.
3. Noss dias úteiss, que oco
orram fora do
período leetivo e desde que os serviçços
municipais não ten
nham efetuado a sua
s
reserva, a utilização
u
do
os veículos municipais de
transporte
t
coletivo dee passageiro
os é destinaada
a todas as entidad
des e orgganismos do
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Concelho, mediante
C
m
pagamento
o das tariffas
p
previstas
na Tabela de Tarifas
T
nom
meadamente:
a)Entidaades e orgaanismos co
om atividades
d
destinadas
a idosos e reeformados;;
b)Entidaades e organismos
o
de âmbito
d
desportivo,
para partticipação de equipas e
a
atletas,
em competiçõ
ões federad
das nas quaais
s encontrem inscritos;;
se
c)Entidaades e organismos de âmbito
c
cultural;
d)Restantes entidades e organismos
p
previstos
no
o artigo 748.º do presente Código..
4. Aos sábados, a utilização dos veículos
m
municipais
de tran
nsporte coletivo
c
d
de
p
passageiros,
, pode seer feita po
or todas as
e
entidades,
com exceção, das previstas na
n
a
alínea
a) do número an
nterior.
5. Não são attendidos pedidos de
d
u
utilização
fo
ora dos fins previstoss no nº 1 do
d
a
artigo
748º do presentee Código.
CAPITULO II
me de cedên
ncia de utilizzação
Regim
Artigo 750.º
Condiçõess de cedênccia do uso dos
d veículos
municiipais de tran
nsporte coleetivo de
passaageiros
m
d
de
1. A ceedência doss veículos municipais
transporte coletivo de passaggeiros, paara
a
atividades
q venham
que
m a decorreer no âmbito
d estabeleecimentos de ensino público, só
dos
óé
p
possível,
para deslocaçções dentro
o da área do
d
M
Município;
2. A ceedência doss veículos municipais
m
d
de
transporte coletivo de passageiiros para as
restantes
entid
dades,
obedecce,
c
cumulativam
mente, às seeguintes condições:
a) Desllocações fora do Município
M
d
da
A
Amadora;

b) Desslocações com um
ma distân
ncia
superior a 30 (trinta) quilómetro
os da sua seede
ou delegaçãão local;
c) Lim
mite de duaas deslocaçções por ano
a
civil, por entidade e o
organismo, com o lim
mite
or deslocaçção, de 500
0 (quinhentos)
máximo, po
quilómetros compreen
ndendo ida e volta;
d) Lim
mite de 100
00 (mil) quilómetros por
p
ano civil, po
or entidadee e organism
mo;
e) A utilização dos veículo
os municip
pais
determina o pagamen
nto de um mínimo dee 4
(quatro) ho
oras de servviço;
3. A cedência
c
daa utilização
o dos veícu
ulos
municipais de traansporte coletivo de
passageiross inclui sempre o motorista e
encontra‐see
cond
dicionada
à
s
sua
disponibilid
dade
dependend
do,
obrigatoriamente, da formalização do pedido
de cedência nos termos estabelecidos pelo
presente Tíítulo.
4. Os veículos m
municipais de
d transpo
orte
coletivo dee passageiros apenass podem ser
utilizados pelas entidades e organism
mos
requisitantees para oss fins que constituem
m o
objeto do presente TTítulo, e desde que caada
utilização vise
v apoiar a concretização dos seeus
objetivos estatutários
e
s e ações previstas no
âmbito do seu
s plano d
de atividade
es.
Artigo
o 751.º
Proced
dimento
1. Os pedidos dee cedência dos veícu
ulos
municipais de traansporte coletivo de
passageiross são formaalizados pelaas entidadees e
organismoss do m
movimento associativo,
exclusivamente, através da de formuláário
próprio.
2. Os pedidos dee pré‐reservva devem ser
entregues até ao diaa 31 dezem
mbro do ano
a
anterior, paara planeam
mento da disponibilidaade
das viaturas.
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3. A prré‐reserva não
n implicaa a confirm
ma‐
ç da cedência.
ção
4. O incumprimeento do disposto
d
nos
n
números
an
nteriores deetermina a nulidade do
d
p
pedido.
Artigo 752.º
Critérios de
d decisão

formulário
f
de cedência, salvo situ
uações quee se
devam a razões aatendíveis estranhas à
vontade
v
das
entidades
requeren
nte,
nomeadam
mente aqueelas que se
e referem ao
cancelamen
nto, alteração ou su
uspensão das
d
atividades previstas.
p
Artigo
o 755.º
Desisttências

Na análise dos ped
didos de ced
dência do uso
d veículos municipaiss de transp
de
porte coletivvo
d passageiros, são tid
de
dos em con
nsideração os
s
seguintes
crritérios:
a) Ass prioridad
des menccionadas no
n
a
artigo
749.º;
b)
A condiçõ
As
ões estab
belecidas no
n
a
artigo
750.º;
c)
A data dee entrada do requeri‐
m
mento;
d)
A disponibilidade de viatura
v
paraa a
d
data
solicitada;
e)
A inexistên
ncia de in
nfrações, por
p
parte
da entidade requ
uerente, ao
o disposto no
n
p
presente
Títtulo.
Artigo 753.º
mação
Confirm
nicípio da Amadoraa notifica a
O Mun
e
entidade
reequerente, até cinco dias da daata
s
solicitada,
n formulárrio de cedêência, para a
no
realização do
d serviço,, o teor do
d despach
ho
s
sobre
o ped
dido de utilização, indiccando a datta,
o locais dee partida e chegada e as demaais
os
c
condições
de utilização
o do veículo.
Artigo 754.º
Alteraações
Os ped
didos de marcação
m
só
ó podem ser
s
aalterados atté cinco dias antes da data previssta
p
para
a respetiva utilização mencionada no
n

A desisstência do serviço apenas é aceeite
devido a razões esttranhas à entidade ou
requerrente,
desde
d
q
que
organismo
mentadas e justificad
das
devidamente fundam
o da Amadora, com a
perante o Município
antecedênccia mínima de cinco dias da daata
prevista para a utilização pretendida
mencionada no formulário de cedência,
c
s
sob
pena de não lhe serem acceites outras
marcações..
Artigo
o 756.º
Anulação
1.O Município daa Amadoraa pode, atéé à
data de realização
r
do serviço
o, revogar o
despacho de deferim
mento de cedência, em
e
casos exceecionais e d
devidamentte fundameen‐
tados,
t
deco
orrentes, no
omeadamen
nte de avarrias
mecânicas, de indispo
onibilidade imprevista de
motorista ou de iniciativas autárquiccas
urgentes que
q
exijam a afetação
o do veícu
ulo,
sem que daí deco
orra, para a entidaade
requerentee, qualquer direito a ind
demnização
o.
2. O não paggamento dos
d
encarggos
previstos no
n artigo 76
65º do presente Código,
dentro do prazo
p
aí tam
mbém prevvisto, implica a
caducidadee do despacho de cedência.
CAPITTULO III
Reggime de ressponsabilidaades
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Artigo 757.º
Deverees das entidades requeerentes

Artigo
o 758.º
Proib
bições

Constitu
uem deverees das entid
dades requ
ue‐
rentes:
mulário meencionado no
n
a) Indiccar no form
n 1, artiggo 751.º do
n.º
d presentte Código o
responsável pelos passageiros, o qual
q é o único
in
nterlocutorr junto do motorista municipal e
responde pela
p
entid
dade duran
nte todo o
p
percurso;
b) Zelar por uma boa condu
uta social dos
p
passageiros
do geral do
d
e pelo bom estad
in
nterior do veículo municipal, incluindo a
liimpeza e conservaçã
c
o dos asseentos, send
do
responsáveis perante o Município
o da Amado
ora
p
pelo
ressarcimento de todoss os danos
a
apurados
no
o final de caada viagem
m após análise
d boletim de
do
d serviço;
c) Proibir e imp
pedir a entrada
e
nos
v
veículos
mu
unicipais dee transportee coletivo de
d
p
passageiros
que lhe sejjam estranh
hos ou que se
e
encontrem
sob a influência de álcoo
ol,
e
estupefacien
ntes, ou cu
ujo comporttamento seeja
s
suscetível
dee provocar distúrbios;
d) Cum
mprir as no
ormas de segurança e
c
circulação
ro
odoviária esstabelecidas na lei geral,
e particullar no que respeita à lotação do
em
d
v
veículo
municipal de transportee coletivo de
d
p
passageiros
porte de meenores até 16
1
e ao transp
a
anos
de idad
de;
e) Cum
mprir o itineerário e horário previstto,
respeitando
o as orientaações de funcionamento
e indicaçõees de utilização transsmitidas peelo
m
motorista;
f) Conttrolar as baagagens e a sua correeta
a
acomodação
o;
g) Resp
peitar os períodos
p
dee refeição do
d
m
motorista,
o quais deevem ter lu
os
ugar entre as
1
12:00
e as 15:00 horas e entre as 19:00
1
e 22:0
00
h
horas,
com 60
6 minutos em cada reefeição.

No intterior dos veículos municipais
m
de
transporte
t
coletivo de paassageiros é
do:
expressameente proibid
a) Transportar an
nimais, com
m exceção de
cães de asssistência a ccidadãos com deficiênccia,
nos termoss da lei;
b) Transportar pessoas estranhas à
entidade ou
u organismo
o requerentte;
c) Fum
mar
d) Ingeerir bebidass alcoólicas;;
e) Tom
mar refeiçõees;
f) Perrmanecer d
de pé ou
u circular no
interior do veículo, com
m este em movimento
m
o;
g) Dan
nificar ou su
ujar o veículo
h) Exceder a lotaçção do veículo;
i) Transportar m
mercadoriass e bagageens
em locaiss impróprios, que excedam a
capacidadee permitida pelo veículo ou que lhe
possam cau
usar danos;
j) Transportar baagagens qu
ue contenhaam
materiais in
nflamáveis, explosivos ou quaisqu
uer
outros proibidos por leei
k) Perrturbar a açção do mottorista ou pôr
p
em causa a segurançaa e integridade física dos
d
passageiross
o 759.º
Artigo
Encaargos
Pela uttilização do
os veículos municipais de
transporte
t
coletivo d
de passage
eiros, e paara
além das taarifas previsstas na Tab
bela de Tarifas
do Município da Amadoraa, são da
responsabilidade da eentidade re
equerente, os
seguintes encargos:
e
a)
Portagens;
b)
Outros ccustos e encargos
e
q
que
tenham
t
luggar pela circculação e parqueamen
p
nto
do veículo durante
d
op
período requ
uisitado;
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c)
Alimentaçção do mottorista, assiim
c
como
com o seu alojam
mento, nos casos
c
em qu
ue
a deslocaçãão impliqu
ue pernoittar fora do
d
M
Município.
Artigo 760.º
Pagam
mentos
Os paggamentos dos
d
encarggos previstos
n alíneas a)
nas
a e c) do artigo anterior devem ser
s
s
satisfeitos
a 48 ho
até
oras antes da data de
d
u
utilização
dos veícculos municipais de
d
transporte coletivo
c
de passageiross;
Artigo 761.º
Ressponsabilidaade por dan
nos
1.
O ressarciimento do Município da
d
A
Amadora
peelos danos causados nos veículos
m
municipais
de tran
nsporte coletivo
c
d
de
p
passageiros
durante o períod
do da su
ua
u
utilização,
im
mputáveis aos
a seus ocu
upantes, é da
d
responsabiliidade das entidades reequerentes.
Para os efeitos do número
2.
a
anterior,
a entidadee requereente deveerá
v
verificar,
antes do início
i
da viagem, em
e
c
conjunto
com o motoriista, o estad
do do veícu
ulo
m
municipal
ceedido, cham
mando a deevida atençãão
p
para
quaisq
quer danoss existentees e fazend
do
d
devida
mençção no boleetim de servviço.
TÍTULO
O XXIX
D crechess municipaiss
Das
Artigo 762.º
Objeto
O preseente Título
o regula oss critérios de
d
in
nscrição,
admissão
e
m
matrícula
e
funcionamento das creches
c
mu
unicipais so
ob
g
gestão
diretta do Município da Am
madora e so
ob

gestão de Instituições
Solidariedade Social (IPSS).

Particulares

de

Artigo
o 763.º
Insccrição
1.As inscrições decorrerão
o anualmen
nte
durante a segunda quinzena de abril e
o, conforme
primeira quinzena de maio
e cada ano
a
calendário e horário a afixar em
s
do Mu
unicípio da Amadora, no
letivo, no sítio
Portal
d
da
Educaação
http
p://educa.ccm‐
amadora.ptt e em espaaços público
os municipaais.
2. As inscrições
i
ssão válidass por um ano
a
letivo e devverão ser reenovadas an
nualmente.
3.As in
nscrições sãão feitas em
e formuláário
próprio.
4.O processo dee inscrição
o deverá ser
instruído co
om os segu
uintes docum
mentos, sob a
forma
f
de có
ópia:
Documen
a)
nto de ide
entificação da
criança a inscrever
i
(assento de
e nascimen
nto,
boletim de
d
nascim
mento, documento de
identificaçãão civil ou o
outro equivaalente);
b)
Documen
ntos de iden
ntificação civil
c
dos restan
ntes elementos que constituem
m o
agregado faamiliar;
Cartão d
c)
de contribu
uinte, se não
n
forem
f
posssuidores dee cartão do
o cidadão, de
todos
t
os elementos d
do agregado
o familiar que
q
contribuam
m economicaamente parra o mesmo
o;
d)
Última d
declaração do Imposto
sobre o Reendimento das Pessoas Singularres,
IRS, comprrovativa dos rendimen
ntos de tod
dos
os elemen
ntos do aagregado familiar que
q
contribuam
m economiccamente paara o mesm
mo
ou documento emitiido pela Repartição
R
de
Finanças atestando
a
a isenção da referida
declaração;;
e)
Últimos recibos do
o vencimen
nto
de todos os
o elementos do agre
egado familiar
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que contribuam eco
q
onomicamente para o
m
mesmo;
f)
Recibo attualizado da
d renda da
d
c
casa
ou de encargos
e
baancários com
m a aquisiçãão
d habitaçãão própria, através de declaraçãão
de
e
emitida
pella entidadee bancária,, desde qu
ue
c
corresponda
a à residênccia apresenttada no IRS;
g)
Recibos
comprovaativos
das
d
despesas
e
efetuadas
com a aquisição
a
d
de
m
medicament
tos de uso continuado
o em caso de
d
d
doenças
crrónicas do agregado familiar. A
e
existência
d doenças crónicas e respetiva
de
deverá ser
m
medicação
c
s
de uso continuado
c
comprovada
a através dee declaração
o médica;
h)
Em situaçção de deseemprego dos
e
elementos
q compõ
que
õem o agreggado familiiar
d
deve
ser aprresentada declaração
d
d Segurança
da
S
Social
ou do
o Centro de Emprego
o atestando
oa
s
situação;
i) Comprovativo dee residênciaa (através de
d
fotocópia de
d recibo de
d gás, eleetricidade ou
o
á
água).
m
ais deverãão
j) As faamílias monoparenta
a
apresentar
d
documento
o de regulamentação do
d
p
poder
paterrnal e ou pensão de alim
mentos.
5.Para efeitos do disposto nos
n números
a
anteriores,
e
entende‐se
por agregaado familiarr o
c
conjunto
de pessoas ligadas entre
e
si por
v
vínculo
de parentesco
o, casamentto ou outrras
s
situações
assimiláveis,, desde qu
ue vivam em
e
e
economia
co
omum.
6. O Município daa Amadora reserva‐se o
d
direito
de
proceeder
às
diligências
c
complemen
tares
qu
ue
considere
maais
a
adequadas
ao apuraamento daas situaçõees,
p
podendo
determinarr a com
mparticipaçãão
familiar dee acordo com os rendimentos
p
presumidos,
, sempre que existaam fundadas
d
dúvidas
sobre a veracid
dade das deeclarações.

Artigo
o 764.º
Adm
missão
A adm
missão daas criançass é respo
on‐
sabilidade do
d Municíp
pio da Amad
dora, sendo
oo
processo de
d inscrição
o individual avaliado por
p
uma Comisssão de An
nálise consttituída paraa o
efeito por Despacho
D
d
do Presiden
nte da Câmaara
Municipal da
d Amadoraa.
Artigo
o 765.º
Critérios d
de admissão
o
São ad
dmitidas aas crianças filhas e ou
educandas de pais e ou encaarregados de
educação, com
c
idadess compreendidas entree os
121 dias e os 3 anos, não completados até 31
de julho do
d ano em curso, e residentes
r
no
Município da
d Amadoraa.
Artigo
o 766.º
P
Preferência
na admissãão
1.Terão
o preferênccia na admisssão:
a)
As crian
nças que já tenham
frequentad
f
o a crechee no ano anterior e não
n
tenham
t
meensalidades em atraso;
As crian
b)
nças cujos pais e ou
dos de eeducação são amb
bos
encarregad
trabalhado
t
res;
c)
As crianças cujas famílias têêm
rendimento
os “per capiita” mais baaixos;
d)
As criançças que tê
êm irmãos,, a
frequentar
f
a creche;
e)
As crian
nças inscritas para o
berçário co
om idade dee frequênciaa imediata;
f)
As crianças que se encontrem
e
e
em
situação dee risco, med
diante reco
omendação da
Comissão de
d Proteção
o de Criançaas e Jovens da
Amadora
A
(
(CPCJ),
da Residênciaa Temporáária
Quinta de S. Miguel, da União de Mulheres
Alternativa
A
Resposta (UMAR), da
d Residên
ncia
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TTemporária de Mãães Adoleescentes (O
V
Vigilante)
e crianças sinalizadas pelo
p
Hospittal
F
Fernando
Fo
onseca, entre outras in
nstituições;
g)
As criançças com necessidades
e
educativas
e
especiais;
h)
nças filhas de paais
As crian
e
estudantes
menores ou que venham de
d
famílias mon
noparentaiss;
2. Os bebés inscrittos antes do
d parto e ou
o
o bebés que não tenhaam completado 4 meses
os
n início do
no
o ano letivo
o, ficam con
ndicionadoss à
e
existência
de vagas.

formulário
f
próprio e mediante
e entrega de
documento
os.
2. A frrequência eefetiva das creches peelas
crianças admitidas d
deve ser precedida
p
de
entrevista com
c
a Educadora.
3.Quan
ndo os paiss e ou enccarregados de
educação não respo
ondam à marcação de
entrevista e ou faaltem à mesma seem
apresentareem justificaação no próprio dia ou no
dia subseq
quente, con
nsiderar‐se‐‐á não exisstir
interesse na
n frequência no estaabelecimen
nto,
pelo que é chamada a preench
her o lugarr, a
criança quee se encontrre melhor posicionada
p
na
lista de esp
pera.

Artigo 767.º
Admissão de crianças com necessidades
educativaas especiais

Artigo
o 770.º
Lista dee espera

1.A adm
missão de crianças po
ortadoras de
d
doenças e ou com necessidade
d
n
es educativvas
e
especiais
é analisada de forma a garantir o
e
equilíbrio
dee utentes.
2.Em caada uma das salas só haverá
h
lugarr a
u
uma
criançça com neecessidadess educativvas
e
especiais.

1.No caso
c
da lotação máxim
ma da crecche
estar atingida, é criadaa uma lista de
d espera.
2.As vaagas, design
nadamente as que surjaam
por motivo
os de desisttência e ou transferên
ncia
de criança, são comunicadas aos
a pais e//ou
encarregad
dos de educcação da criança que se
encontre melhor
m
posiccionada na lista.
l

Artigo 768.º
Lista graaduada

Artigo
o 771.º
Excllusão

nicípio da Amadora
A
e
elabora
listtas
O Mun
g
graduadas,
ordenando as criançass admitidass e
e
excluídas,
a quais po
as
oderão serr consultadas
n respetivvas creches e no sítio do Municíp
nas
pio
d Amadoraa.
da
Artigo 769.º
Matrrícula
1.A matrícula deccorre duran
nte os meses
d abril e maio
de
m
(últim
ma e primeeira quinzen
na
respetivameente) atravéés do preen
nchimento de
d

nulada semp
pre
1.A inscrição conssidera‐se an
que:
a) Foreem prestad
das falsas declarações no
processo dee inscrição;
b) Verifique desreespeito sistemático peelas
normas estabelecidas;;
c) Verifique incum
mprimento do estipulaado
relativamen
nte ao paggamento das
d respetivvas
mensalidad
des;
d) Verifique abseentismo inju
ustificado por
p
mais de 30 dias conseccutivos;
e) Exisstir desistêência com
municada por
p
escrito à Au
utarquia.
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2.A anu
ulação da inscrição é previamen
nte
c
comunicada
a por carta registada.
r
Artigo 772.º
Mensalidades

8.A atu
ualização daa mensalidaade faz‐se co
om
base nas percentagen
p
ns da Segurrança Sociaal e
por deliberação da Câm
mara Municcipal.
Artigo
o 773.º
Cálculo das m
C
mensalidad
des

1.A freq
quência das creches im
mplica, a títu
ulo
d
de
compaarticipação, o pagamento de
d
m
mensalidade
es definidaas e atuaalizadas peelo
M
Município
d Amadorra, de aco
da
ordo com os
c
critérios
estabelecidos no presentee Título.
2.As meensalidades são pagas até ao últim
mo
dia útil de cada
d
c
mês. Sempre
S
quee o último dia
d
d pagamen
de
nto coincidaa com um dia
d não útil,, o
p
prazo
estend
der‐se‐á atéé ao dia útill seguinte.
3.Aos pagamentos
p
s efetuado
os depois do
d
p
prazo
estab
belecido, e até ao diia 8 do mês
s
seguinte,
accrescem jurros à taxa legal
l
previssta
p
para
as dívid
das ao Estad
do.
4.O
a
atraso
n
no
pagam
mento
das
m
mensalidade
es por mais de 8 dias implica a
im
mediata a suspensãão da freequência do
d
e
estabelecim
mento.
5. O atraso no pagamento das
m
mensalidade
es por maiis de 60 dias implica o
im
mediato cancelamen
c
nto da matrícula
m
d
da
c
criança.
6. A não frequênccia por partte da criança
im
mplica, em
m regra, o pagamento
p
integral das
m
mensalidade
es, ainda que se trate de fallta
ju
ustificada, salvos os
o
casos excecionaais
d
devidament
te fundameentados e aceites peelo
M
Município
da Amadora.
7.A meensalidade poderá ser
s
reduzid
da
q
quando
oss pais e ou encarrregados de
d
e
educação
g
gozarem
féérias num período nãão
c
coincidente
com o enccerramento das crechees,
d
desde
que se
s trate dee um períod
do superiorr a
d
duas
seman
nas seguidaas, e deveendo, para o
e
efeito,
ser apresentadaa declaração
o da entidad
de
e
empregador
ra.

1.O vallor da menssalidade é calculado
c
co
om
base em escalões
e
de rendimentto per capita,
indexados à remuneraação mínimaa.
2.O ren
ndimento ““per capita”” do agregaado
familiar
f
é calculado
o através da seguin
nte
fórmula:
f
R ‐D
RF
R = ___________
N
R = Ren
ndimento per capita
RF =Rendimento
o anual ilíquido do
agregado faamiliar
D= Desspesas fixas anuais
N = Número de elementos do agregaado
familiar
f
dimento anu
ual ilíquido do
3.O vallor do rend
agregado faamiliar é o que resultaa da soma dos
d
rendimento
os
anualmente
auferidos,
a
a
qualquer título, porr cada um dos seeus
elementos.
4. Conssideram‐se despesas fixas anuais do
agregado faamiliar:
a) O valor da renda de casa ou da
prestação devida
d
pelaa aquisição de habitaçção
própria;
b) As despesas com a aquisição de
medicamen
ntos de uso
o continuado, em caso de
doença crónica.
5.As despesas fixxas a que se
s referem as
alíneas a) e b) do número anterior serrão
deduzidas da seguinte maneira:: alínea a) no
limite mááximo do valor praticado pela
Segurança Social; alín
nea b) no limite máxim
mo
correspond
dente ao valor praticado pela
Segurança Social.
S
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Artigo 774.º
Alteração da mensalidad
de
A menssalidade pod
derá ser revvista, semp
pre
q haja altteração no agregado familiar e ou
que
o
n suas reemuneraçõ
nas
ões, tendo por base a
devidamen
a
análise
d
de
docum
mentos
nte
c
comprovativ
vos.
Artigo 775.º
Docum
mentos
Os paiss e ou encarregados de educaçãão
deverão aprresentar no início do an
d
no letivo:
a) Decllaração méédica atesttando que a
c
criança
não é portado
ora de quallquer doença
q a impeçça de frequeentar a crecche;
que
b) Boleetim de vaciinas atualizaado;
c) Foto
ocópia do caartão de saú
úde.
Artigo 776.º
Cuidados de saúde
quer probleema de saú
úde ou outtro
1.Qualq
q a criançça manifestte deve serr comunicad
que
do
à Educadorra da crian
nça de mo
odo a sereem
tomadas as medidas neecessárias.
2.A perrmanência na creche de criançças
q
que
maniffestem sin
ntomas evvidentes de
d
d
doença,
dessignadamen
nte febre su
uperior a 38º
C diarreias ou doenças infetocon
C,
ntagiosas, ou,
o
a
ainda,
que sejam portadoras
p
de agentes
p
parasitários,
, é proibida.
3.O pais e ou enccarregados de educaçãão
s
são
contataados quand
do a criançça apresen
nte
s
sintomas
dee doença, co
onsiderando
o o n.º 2.
4.Quand
do a crian
nça ficar em
e casa por
m
motivo
de doença po
or um perío
odo igual ou
o
s
superior
a cinco dias consecutivvos, só pod
de
v
voltar
a frrequentar a creche mediante a
a
apresentaçã
ão de declarração médicca.
5.Os pais e ou enccarregados de educaçãão,
s
sempre
qu
ue uma criança
c
estiver a ser
s

medicada, devem entregar a respettiva
medicação diretamen
nte ao responsável de
sala, acomp
panhada daa prescrição médica ou de
um termo de respon
nsabilidade devidamen
nte
assinado, no
n qual constem indicaações precisas
da forma como
c
deveem ser adm
ministrados os
medicamen
ntos.
6.Em caso de aacidente ou
u de doen
nça
súbita, durrante a perrmanência da criança na
creche, é providencia
p
ada a assisttência méd
dica
adequada, se necessário re
ecorrendo a
assistência hospitalar,, e, simultaaneamente, é
pedida a co
omparênciaa imediata dos pais e ou
encarregad
dos de educação.
Artigo
o 777.º
Faltas
1.Em situação de do
oença graave
devidamente comp
provada, a inscriçção
mantem‐see válida no
o prazo de
e seis messes,
desde que seja asseggurado o paagamento das
d
des.
mensalidad
2.Consideram‐se jjustificadas as faltas:
a) Com
mprovadas através da apresentaçção
de atestado
o médico;
b) Óbiito de familiar direto;
c) Decclaradas
pelos
pais
e
ou
encarregad
dos de edu
ucação no caderno da
criança.
Artigo
o 778.º
Seguro
o escolar
1.Todas as criançças estão abrangidas por
p
seguro esccolar na modalidade de grupo, da
responsabilidade do M
Município daa Amadora.
2.O seeguro esco
olar cobre os acidentes
sofridos du
urante a atiividade dessenvolvida nas
n
instalações da creeche no horário de
frequência,
f
, recreios e fora daas instalaçõ
ões
durante passeios prom
movidos pela creche.
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Artigo 779.º
Entrega daas crianças

Artigo
o 782.º
Vesttuário

As crianças sob a responsabilidade da
d
c
creche,
só podem saair das instalações na
n
c
companhia
dos pais e ou encaarregados de
d
e
educação,
o das pesssoas que tenham sid
ou
do
p
previamente
e por aqueles
a
indicadas e
a
autorizadas
por escrrito, após terem sid
do
d
devidament
te identificadas.

1.À exxceção das crianças no
n berçário, é
obrigatório o uso diário de bibe, devendo este
m o nome daa criança.
estar identiificado com
2.As crrianças devverão ter naa creche uma
muda de roupa ccompleta, devidamen
nte
marcada, assim como um chapéu
u, identificaado
com o seu nome.
n
3.As roupas
r
dass crianças deverão ser
práticas, maleáveis de modo a pe
ermitir o vesstir
e despir fácceis.

Artigo 780.º
Alimen
ntação
1.É da responsab
bilidade dos pais e ou
o
e
encarregado
os de educaação forneccer os leitess e
a papas esp
as
pecíficas paara os seus educandos.
e
.A
restante alim
mentação é da responsabilidade do
d
M
Município
da Amadora.
2.As mãães em período de amamentaçãão
p
podem
desslocar‐se ao
o estabeleccimento, em
e
h
horário
livvre, a fim
m de am
mamentarem
m,
p
permanecen
ndo na creche pelo
p
temp
po
e
estritamente
e necessário para o efeeito.
Artigo 781.º
Higiene

Artigo
o 783.º
Atend
dimento
1.As Ed
ducadoras eestão ao disspor dos paiis e
ou encarreegados de educação, durante uma
hora por seemana, em dia e horário a definir no
Plano Anuaal de Atividaades.
2.Caso se veriifique neccessidade, a
dos
Educadora contacta oss pais e ou encarregad
de educaçãão para conversa indiviidual em dia e
horário a accordar.
o 784.º
Artigo
Responssabilidade

1.O nãão cumprimento daas condições
e
elementares
s de higiiene podeerá levar à
s
suspensão
da
insscrição
e
respetiva
c
comunicaçã
o para devidos efeitos à CPCJ.
2.As fraaldas descartáveis, os toalhetes de
d
liimpeza, po
omadas e ou crem
mes, são da
d
responsabiliidade dos pais
p
e ou encarregad
e
os
d educação
de
o;
3.As chu
uchas, bibeerões e uten
nsílios de uso
p
pessoal,
devverão ser devidamentee marcadoss e
resguardado
os.

unicípio d
da Amado
ora não se
O Mu
responsabiliza pelo desapare
ecimento de
objetos de valor e brrinquedos trazidos
t
peelas
crianças.
TÍTULLO XXX
D regime ssancionatórrio
Do
CAPÍTTULO I
Disposiçõ
ões gerais
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Artigo 785.º
Objeto
1. O prresente Títu
ulo regula a aplicação de
d
s
sanções
do
o foro contraorden
nacional por
in
nfração deecorrentes do incump
primento do
d
p
presente
Có
ódigo.
2. O disposto
d
no
o presentee Título nãão
p
prejudica
a aplicabilid
dade de ou
utras disposi‐
ç
ções
sobree infraçõees contrao
ordenacionaais
p
previstas
em
m lei ou regu
ulamento.
Artigo 786.º
ntraordenações em geeral
Con
1. O incumprimeento das disposições
previstas neste
p
n
Código constittui contrao
or‐
d
denação
p
punível
com coima e sanções
a
acessórias,
nos termoss previstos no presen
nte
T
Título.
2. As molduras previstas no presen
nte
C
Código
são aplicadas em dobro
o às pesso
oas
c
coletivas,
s
limites
não podendo os seus
m
mínimos
e máximos serem,
s
respetivamentte,
in
nferiores ou
o superiores ao preevista na lei
h
habilitante.
dura previssta, a medid
da
3. Denttro da mold
d coima a aplicar é determinad
da
d
a em funçãão
d gravidadee da infraçãão, da culpaa, da situaçãão
da
e
económica
do inffrator, do
o benefíccio
e
económico
retirado com a práticaa da infraçãão,
d conduta anterior e posterior do agente e
da
d exigênciias de preveenção.
das
4. A tentativa
t
e a negligência sãão
p
puníveis,
qu
uando exprressamente previstas na
n
leei, sendo os
o montanttes mínimos e máximos
a
aplicáveis
reeduzidos paara metadee, em caso de
d
n
negligência,
e a sanção especialmen
nte
a
atenuada,
em caso de tentativa.
t
5. O paagamento das
d coimas previstas no
n
p
presente
Có
ódigo não dispensa os infratores do
d
d
dever
de rep
posição da legalidade.
l

6. Sem
m prejuízo do dispostto no númeero
anterior sempre que seja co
omprovado o
cumprimen
nto do deever de reposição
r
da
legalidade e o infrato
or não reggiste, nos três
anos anteriores, cond
denações pe
ela prática de
infrações ao presente código ou diploma leegal
da competêência do município, o limite mínim
mo
da coima prevista p
para a con
ntraordenaçção
praticada pode
p
ser red
duzido até ao
a máximo de
metade.
7. Para efeitos de reduçãão da coima
prevista no
o número anterior a reposição da
legalidade deve
d
ser co
omprovada sempre antes
no
da decisãão adminiistrativa proferida
p
processo dee contraord
denação.
8. Os casos de vviolação ao
o disposto no
presente Código
C
não identificad
dos no Titulo
XXX
d
deste
Código,
constitueem
contraordenação puníível com a coima
c
prevista
no Artigo 17.º
1
do Decreto‐Lei n.º 433/82, de
27 de outtubro, e reespetivas alterações,
a
se
outra não
o se en
ncontrar especialmen
e
nte
prevista.
Artigo
o 787.º
Responsaabilidade peelas contrao
ordenações
A responsabilid
dade pelaas contraor‐
denações previstas
p
no presente Código
C
recaii:
a) No agente qu
ue praticou
u o facto que
q
constitui co
ontraordenaação;
b) No proprietáriio do veícu
ulo, animal ou
objeto qu
ue serviu para a prática da
contraordenação ou no titular da
d licença ou
autorização
o da atividade associad
da à prática da
contraordenação.
Artigo
o 788.º
Sanções acessórias
1. Cum
mulativameente com a aplicação de
uma coimaa, podem sser aplicadaas as sançõ
ões
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aacessórias previstas no Regime Geral de
d
C
Contraorden
nações ou em
e legislaçãão especial.
2. Da aplicação das
d sançõees acessórias
p
pode
dar‐sse publicid
dade, a expensas
e
d
do
a
arguido,
em
m jornal de
d expansão local ou
o
n
nacional.
3. Consstituem saanções aceessórias paara
a
alem
das previstas no Regimee Geral das
C
Contraorden
nações:
a) A interdição, na área do Município da
d
A
Amadora,
pelo período
o máximo de
d dois ano
os,
d atividadee exercida pelo
da
p infratorr;
b) O encerramen
e
to do estaabelecimento
condu
o
onde
fo
oi
praticada
a
uta
c
contraorden
nacional, peelo período
o máximo de
d
d anos;
dois
c) A ap
preensão dee mercadoriias, utensílios
e outros ob
bjetos ligad
dos à condu
uta contrao
or‐
d
denacional;
d) A interdição, pelo
p
período
o máximo de
d
d
dois
anos, de aceder aos equipamentos
m
municipais;
e) O caancelamentto de licençças, autorizza‐
ç
ções,
inscriçções e outro
os atos perm
missivos.
Artigo 789.º
dência
Reincid
ulo considerra‐
Para efeeitos do preesente Títu
s como reincidência
se
r
a a contin
nuação ou a
p
prática
de contraorden
c
nação idênttica, antes de
d
d
decorrido
um ano sobrre o trânsito em julgad
do
d decisão condenatória de conttraordenaçãão
da
a
anterior,
ou
u sobre o paagamento voluntário
v
d
de
c
coima
relativa à mesmaa infração.

por prazo não
n superio
or a três meses,
m
quan
ndo
tal
t se revellar conveniente para o apuramen
nto
da verdadee ou para o normal fu
uncionamen
nto
da área de atividade exercida pelo
o arguido.
2. A su
uspensão só
ó pode serr determinaada
por despaacho do Presidente da Câmaara
Municipal da
d Amadoraa.
Artigo
o 791.º
Regime daa apreensão
o
1. A ap
preensão d
de bens pertencentes ao
do
agente
d
deve
serr
acomp
panhada
correspond
dente auto.
2. O caráter deefinitivo daa decisão de
apreensão determina a transferência da
propriedade dos ben
ns para o Município da
Amadora.
A
3. Quaando os b
bens apreendidos sejaam
perecíveis, os mesmoss são inspecionados pelo
Médico Veeterinário Municipal ou, na sua
s
ausência, pelo
p
Delegado de Saúd
de, após o que
q
se observarrá o seguintte:
a) Caso
o se enconttrem em bo
oas condiçõ
ões
higio‐sanitáárias, é‐lhees dado de
e imediato
o o
destino maais conveniiente, nom
meadamentee e
de preferên
ncia devem
m ser doados a instituiçção
particular de
d solidarieedade sociaal ou a pesssoa
coletiva de utilidade pública;
ncontrando
o‐se em estado de
b) En
deterioraçãão, procedeer‐se‐á à suaa destruição
o.
CAPÍTTULO II
Con
ntraordenaçções em esp
pecial
Seccção I
Das atividades diversaas

Artigo 790.º
Suspensão preventiva
1. No deecurso do processo,
p
o arguido pod
de
sser preventiivamente su
uspenso da atividade ou
o
o alvará pode ser prevventivamen
nte suspensso,

Subseecção I
Da atividade
a
dee guarda noturno
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Artigo 792.º
Contraord
denações

Artigo
o 794.º
Contraorrdenações

Constitu
uem contraaordenação as seguinttes
in
nfrações:
v
do
os deveress a que se
a) a violação
referem as alíneas b), c), d), e), h), j) e k) do
d
a
artigo
108º do presente Código, punível co
om
c
coima
de € 30,00
3
a € 17
70,00;
b) a violação
v
do
os deveress a que se
referem as alíneas
a
a), f)
f e g) do artigo 108º do
d
p
presente
Código, pun
nível com coima de €
1
15,00
a € 12
20,00;
c) O incumprime
i
ento do disposto na
n
a
alínea
i) do
o artigo 108
8º do presente Códiggo,
p
punível
com
m coima de € 30,00 a € 120,00.

Constittuem contraaordenação
o, as seguintes
infrações:
a) A reealização, ssem licençaa, de provas e
atividades desportivass na via pú
ública, puníível
com coima de € 25,00 a € 200,00;;
b) A falta de eexibição da licença às
entidades fiscalizadora
f
as punível com
c
coima de
€ 70,00 a € 200
0,00, salvo
o se estivver
temporaria
t
mente ind
disponível, por motivo
atendível, e vier a sser apresentada ou for
justificada
j
a impossib
bilidade de apresentaçção
no prazo dee quarenta e oito horass.

Subseccção II
Da atividad
de de realizaação de acaampamento
os
ocasionais
Artigo 793.º
denações
Contraord
Constitu
uem contraaordenação as seguinttes
in
nfrações:
a) A realização de accampamentos
o
ocasionais
s
sem
licençaa, punível co
om coima de
d
€ 150,00 a € 200,00;
b) A falta de exibição
e
daa licença às
e
entidades
fiscalizadoras punível com coima de
d
€ 70,00 a € 200,00, salvo se estivver
temporariam
mente indisponível, por motivvo
a
atendível,
e vier a ser apresen
ntada ou for
f
ju
ustificada a impossibilidade de apresentaçã
a
ão
n prazo de quarenta e oito horas.
no
Subseccção III
Da realização de provas
p
e atividades
despo
ortivas

Subseecção IV
D máquinaas de diverssão
Das
Artigo
o 795.º
Máquinas de diversão
o
1. Con
nstituem ccontraorden
nação as se‐
guintes infrrações:
a) A exploração d
de máquinaas de diverssão
sem registo
o, punível ccom coima de € 1.500,,00
a € 2.500,00 por cada máquina;
b) A falsificação
f
do título
o de regissto,
punível com
m coima de € 1.500,00 a € 2.500,0
00;
c) A exploração de máquiinas sem que
q
sejam accompanhad
das dos documentos
0º do prese
previstos no artigo 120
ente Código
o. e
nos nºs. 4 e 6 do aartigo 122º do presen
nte
Código, punível com coima de € 120,00 a €
200,00 por cada máqu
uina;
d) A desconform
idade com os elementtos
d
constantes do título de registo por falta de
averbamen
nto de novvo propriettário, puníível
com coimaa de € 120,,00 a € 500
0,00 por caada
máquina;
e) A exploração
e
de máquin
nas sem quee o
respetivo tema ou circuito de jogo tenha sido
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cclassificado pela Insp
peção‐Geral de Jogo
os,
p
punível
com
m coima de € 500,00 a € 750,00 por
c
cada
máquin
na;
f) A utilização dee máquinass de diversãão
p pessoass com idadee inferior à estabelecid
por
da,
p
punível
com
m coima de € 500,00 a € 2.500,00;
g) A falta ou afixação indevida da
d
in
nscrição ou
u dístico refferido no n..º 2 do artiggo
1
124º
do presente
p
C
Código,
beem como a
o
omissão
dee qualquerr dos seuss elemento
os,
p
punível
com
m coima dee € 270,00 a € 1.100,0
00
p cada mááquina;
por
Artigo 796.º
Responsabilid
dade subjetiiva
1. Paraa efeitos da
d presente Subsecçãão
c
consideram
responsávveis, relatiivamente às
c
contraorden
nações verifficadas;
a) O prroprietário da máquin
na, nos casos
d exploraçção de mááquinas sem
de
m registo ou
o
q
quando
em desconformidadee com os
e
elementos
c
constantes
do título de registo por
falta de averrbamento de
d novo pro
oprietário;
b) O proprietáriio ou explorador do
d
e
estabelecim
mento, nas demais
d
situaações.
2. Quan
ndo, por qu
ualquer circcunstância, se
m
mostre
im
mpossível a identiificação do
d
p
proprietário
o de máq
quinas em exploraçãão,
c
considera‐se
e
reesponsável
pelas
c
contraorden
nações
o
propriietário
o
ou
e
explorador
do estab
belecimento
o onde as
m
mesmas
se encontrem.
e
.
Subseccção V
Daa realização
o de fogueiras
Artigo 797.º
Contraord
denações
Constitu
uem contraaordenação as seguinttes
in
nfrações:

a) A realização
o, sem licença, das
d
atividades previstas no artiggo 132º do
presente Código,
C
punível com coima dee €
30,00 a € 1.000,00,, quando da atividaade
proibida reesulte periggo de incê
êndio, e dee €
30,00 a € 27
70,00, nos d
demais caso
os.
b) A falta de eexibição da licença às
entidades fiscalizadora
f
as, punível com coima de
€ 70,00 a € 200,00, salvo se estiver tempo
ora‐
riamente in
ndisponível,, por motivvo atendível, e
vier
v
a ser apresentada ou for justificadaa a
impossibilid
dade de ap
presentação
o no prazo de
quarenta e oito horas.
Secçção II
Da ocupaçãão do espaçço público, semipúblico
s
oe
privado
o municipal
Artigo
o 798.º
Contraorrdenações
1. Sem prejuízo daa punição pela
p prática de
crime de falsas declarações e do disposto
noutras disposiçõess legais, constitueem
contraordenação, as seeguintes inffrações:
a) A ocupação, u
utilização ou intervençção
no domínio público, semipúblico e privaado
municipal sem
s
o respeetivo título ou sem título
válido,
v
ao abrigo
a
do diisposto no n.º
n 3 do artigo
144º ou do disposto no n.º 3 do artigo
a
165º ou
ainda do disposto
d
no
o n.º 1 do
o artigo 16
67º,
todos
t
do presente Código, punívvel com coima
de € 500,00
0 a € 3.500
0,00, tratando‐se de uma
pessoa sin
ngular, ou de € 1.500,00 a €
25.000,00 no
n caso de se tratar de uma pesssoa
coletiva;
b)A occupação, uttilização ou
u intervençção
no domínio público, semipúblico e privaado
municipal em descconformidaade com o
respetivo alvará,
a
ou com a mera comunicaçção
prévia ou comunicação préviaa com praazo
apresentad
da pelo seeu titular, punível co
om
245

CÂ
ÂMARA
A MUNIICIPAL
L DA AM
MADOR
RA

ccoima de € 400,00 a € 3.000,00, tratando‐ se
d uma pesssoa singulaar, ou de € 1.000,00 a €
de
2
20.000,00,
n caso de se
no
s tratar dee uma pesso
oa
c
coletiva;
c) A violação de qu
ualquer das obrigaçõess a
q se referrem os artiggos 138º e 139º, ambos
que
d presentee Código punível com
do
m coima de €
1
150,00
a € 750,00,
7
trattando‐se dee uma pesso
oa
s
singular,
ou de € 400,0
00 a € 2.000
0,00, no caso
d se tratar de uma pesssoa coletivva;
de
d) A vio
olação do dever
d
previsto no artiggo
1
140º
do preesente Código, puníveel com coim
ma
d € 150,00
de
0 a € 750,0
00, tratando‐se de um
ma
p
pessoa
singular, ou dee € 400,00 a € 2.000,0
00,
n caso de se
no
s tratar de uma pesso
oa coletiva;
e) A transmissão não autorizaada do direito
d ocupação
de
o a terceiro
os, bem com
mo a cedênccia
d utilização
de
o do espaçço licenciad
do, ainda qu
ue
temporariam
mente, pun
nível com coima de €
1
150,00
a € 750,00,
7
trattando‐se dee uma pesso
oa
s
singular,
ou de € 400,0
00 a € 2.000
0,00, no caso
d se tratar de uma pesssoa coletivva;
de
missão de um
ma declaração a atesttar
f) A em
o cumprim
mento das obrigaçõees legais e
regulamentaares, ao abrigo
a
do disposto na
n
a
alínea
f) do n.º 2 do artigo
a
144º do presen
nte
C
Código,
que não co
orresponda à verdad
de,
p
punível
com
m coima de € 500,00 a € 3.500,0
00,
tratando‐se de uma pessoa singu
ular, ou de €
1
1.500,00
a € 25.000,00
0 no caso dee se tratar de
d
u
uma
pessoa coletiva;
g) A não
es
n
realização das comunicaçõ
c
p
prévias
prevvistas no n..º 1 e 2 do
o artigo 144
4º,
o do n.º 1 a 3 do artigo 165º, ambos do
ou
d
p
presente
Código, pun
nível com coima de €
3
350,00
a € 2.500,00, tratando‐se de um
ma
p
pessoa
singu
ular, ou de € 1.000,00 a € 7.500,0
00,
n caso de se
no
s tratar de uma pesso
oa coletiva;
h) A falta, não su
uprida em 10 dias após
n
notificação
eletrónica, de algum elemento
e
essencial
d
das
meras comunicaçções prévias
p
previstas
no
o n.º 1 e 2 do
d artigo 14
44º e n.º 1 a 3

do artigo 165º, ambos do pressente Código,
punível com
m coima dee € 200,00 a € 1.000,,00
tratando‐se
t
e de uma p
pessoa singgular, ou dee €
500,00 a € 2.500,00 no caso de
e se tratar de
uma pessoaa coletiva;
i) A nãão atualizaçção dos daados previstos
no artigo 145º
1
do preesente Código ou a faalta
da comunicação d
de encerrramento do
estabelecim
mento prevvista no n.ºº 1 do artigo
146º do prresente Cód
digo, punível com coima
de € 150,0
00 a € 750
0,00 tratand
do‐se de uma
pessoa singgular, ou de € 400,00
0 a € 2.000,,00
no caso de se tratar dee uma pesso
oa coletiva;
j) O cumprimen
nto fora do
d prazo do
disposto no
o artigo 14
45º, do presente Código,
punível com
m coima dee € 50 a € 250,
2
tratand
do‐
se de uma pessoa singgular, ou de
e € 200,00 a €
1.000,00, no
n caso de se tratar de
e uma pesssoa
coletiva;
k) A violação d
dos devere
es a que se
reportam os
o nºs 1 a 6 do artigo 176º do
presente Código,
C
punível com coima dee €
200,00 a € 1.000,00
0, tratando
o‐se de uma
pessoa singgular, ou dee € 500 a € 2500, no caaso
de se tratarr de uma peessoa coletiva;
l) A vio
olação dos deveres de
e comunicar a
que se refeerem o n.º 1 do artigo 179º ou o n.º
1 do artigo
o 180º, amb
bos do pre
esente Código,
punível com
m coima dee € 200,00 a € 1.000,,00
tratando‐se
t
e de uma p
pessoa singgular, ou dee €
500,00 a € 2.500,00, no caso de
e se tratar de
uma pessoaa coletiva;
m)A vio
olação do d
disposto noss n.ºs 2 e 3 do
artigo 183ºº, do presente Código, punível co
om
coima de € 350 a € 25
500, tratando‐se de uma
pessoa singgular, ou d
de € 1000 a € 7500, no
caso de se tratar
t
de um
ma pessoa coletiva;
c
n) A vio
olação das regras de aterro a quee se
refere o arttigo 185º ou
u das regrass de reposiçção
de pavimen
ntos a que se refere o artigo 18
86º,
ambos do presente
p
Có
ódigo, punívvel com coima
de € 350,00
0 a € 2.500
0,00, tratando‐se de uma
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pessoa singu
p
ular, ou de € 1.000,00 a € 7.500,0
00,
n caso de se
no
s tratar de uma pesso
oa coletiva;
o) A vio
olação de qu
ualquer das obrigaçõess a
q
que
se reffere o artiigo 189º, do presen
nte
C
Código,
pun
nível com coima
c
de € 350,00 a €
2
2.500,00,
tratando‐se de
d uma pesssoa singulaar,
o de € 1.0
ou
000,00 a € 7.500,00,
7
n caso de se
no
tratar de um
ma pessoa coletiva;
p) A alteeração ou a danificação do domín
nio
p
público
municipal, punível com coima de €
3
350,00
a € 2.500,00, tratando‐se de um
ma
p
pessoa
singu
ular, ou de € 1.000,00 a € 7.500,0
00,
n caso de se
no
s tratar de uma pesso
oa coletiva;
2. Nos casos de negligênciia os limittes
m
mínimos
e máximos das
d coimas previstas no
n
n
número
anterior são reeduzidos a metade.
m
Artigo 799.º
Sanções acessórias
a
1. Em função
f
da gravidade
g
d infração e
da
d culpa do
da
o agente, simultaneam
s
mente com a
c
coima,
pod
dem ser aplicadas as sanções
de
encerram
a
acessórias
mento
d
de
e
estabelecim
mento e de interdição do exercíccio
d atividadee, com os seguintes pressupostos
de
d aplicação
de
o:
a) A intterdição do
o exercício de atividad
de
a
apenas
pod
de ser deecretada se o agen
nte
p
praticar
a contraorde
c
m flagrante e
nação com
g
grave
abuso
o da funçãão que exeerce ou co
om
m
manifesta
e grave violaação dos devveres que lh
he
s inerentees;
são
b) O encerramen
e
to do estaabelecimento
a
apenas
po
ode ser decretado quando a
c
contraorden
nação tenh
ha sido praticada por
c
causa
do fun
ncionamentto do estabelecimento
o.
2. A durração da interdição do
o exercício de
d
a
atividade
e
do
encerram
mento
d
do
e
estabelecim
mento não pode
p
exced
der o períod
do
d dois anoss.
de

Secçção III
Da afixaação de men
nsagens pub
blicitárias
Artigo
o 800.º
Contraorrdenações
1. Co
onstituem contraorrdenação as
seguintes in
nfrações:
a) A affixação ou inscrição de
d mensageens
publicitárias sem estar licenciadaa, punível co
om
coima de € 500,00 a € 5.000,00;
b) A co
olocação ou
u afixação de
d mensageens
publicitárias em viollação do disposto nos
n
artigos 217º a 223º do pressente Código
punível com
m coima de € 500,00 a € 5.000,00;;
c) A co
olocação ou
u afixação de
d mensageens
publicitárias que não
o respeitem
m os limittes,
modalidadees, dimensões e condições
c
de
instalação, a que se reeferem os artigos
a
237º a
255º do prresente Cód
digo, punível com coima
de € 400,00
0 a € 4.000,00;
d) A distribuição de folhetoss publicitárrios
utorizada pelo
sem que a mesma se eencontre au
Município da
d Amadora, punível com
c
coima de
€ 500,00 a € 5.000,00;
e) O não
n
cumprrimento pe
elo titular do
alvará licen
nça ou do suporte pu
ublicitário das
d
obrigações previstas no artiggo 218º do
C
pun
nível com coima dee €
presente Código
500,00 a € 5.000,00;
5
f) A permanêência da mensageem
publicitária e respettivo suporrte no loccal,
quando a correspon
ndente lice
ença não foi
renovada, caducou, ou foi revogada
r
n
nos
termos
t
do disposto no
o presente Título,
T
puníível
com coima de € 500,00
0 a € 5.000,,00;
g) A co
olocação daa mensagem publicitáária
em violação
o com o dissposto no artigo
a
216º do
presente Código,
C
pun
nível com coima
c
de € €
400,00 a € 4.000,00;
4
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h) A realização
r
de qualqu
uer tipo de
d
p
publicidade
sonora, pu
unível com coima de €
5
500,00
a € 5.000,00.
5
2. Os processoss de conttraordenaçãão
in
nstaurados com fundaamento na violação das
n
normas
preevistas no Título VII,, podem ser
s
in
nstaurados contra o comerciantee, ou o titullar
d suporte publicitário
do
o ou ainda o distribuidor
d publicidaade.
de
3. Paraa efeitos do previsto no númeero
a
anterior,
é de igual modo
m
consid
derado com
mo
a
arguido
todo aquele que
q beneficcie da prática
as
d qualquerr uma das infrações discriminad
de
d
n alíneas a) a e) do n.º
nas
n 1 do preesente artiggo,
q
qualquer
que seja a mod
dalidade de
d
e suportee utilizado, mesmo qu
p
publicidade
ue
a
aquela
diga respeito e tenha sido instalada em
e
e
estabelecim
mento porr ele ad
dquirido, e
e
explorado
posteriorm
mente, qu
ualquer qu
ue
tenha sido o título dee transmisssão efetuad
da,
s
sempre
que a situação ilegal se maantenha.
Secçãão IV
Mercados municipais
Artigo 801.º
denações
Contraord
uem contraaordenação punível co
om
Constitu
c
coima
de € 3,74 a € 3.740,98, as seguintes
in
nfrações:
a) Utilização danosa dos equipamentos
c
comuns
de apoio
a
aos co
omerciantees;
b) Violaação de qu
ualquer das obrigações
p
previstas
no
os artigos 26
68º e 269º;
c) Não
o cumprimento dos horários de
d
funcionamento;
d) Fazeer limpezas durante o período de
d
funcionamento do merrcado;
e) Ocup
par espaços comuns ou
u dificultar de
d
a
alguma
form
ma a circulaçção dos uteentes;
f) Lançaar lixo para as
a zonas comuns;

g) Não
o usar o vestuário definido
d
pelo
Município da
d Amadoraa,;
h) Não
o cumprimento das normas
n
higgio‐
sanitárias;
i) Realização de obras sem a necessáária
o ou em vviolação do
o disposto no
autorização
artigo 277ºº do presentte Código;
j) Não
o obtenção
o de licen
nças, quan
ndo
exigidas;
k) Não
o assegurar a direçãão efetiva do
estabelecim
mento;
l) Ilícito
os contra a saúde púb
blica previstos
no Decreto‐Lei n.º 28//84 de 20 de
e janeiro, co
om
as alterações introduzzidas pelo Decreto‐Lei
n.º
D
347/89 de 12
1 de outub
bro, pela Le
ei n.º 16/94 de
23 de maio
o, pelo Decreto‐Lei n.º 6/95 de 17 de
janeiro
j
e peelo Decreto
o‐Lei n.º 162
2/99 de 13 de
maio, ou em
e diplomaas que venh
ham a alteerar
ou revogar estes;
m) A cedência
c
nãão autorizaada do direeito
de ocupaçãão;
n) Utilizar o loccal de ven
nda para fim
f
diverso do autorizado,,
o) O não acatamento dass orientaçõ
ões
emanadas dos
d serviçoss municipais;
p) A prática e/ou
u a incitaçãão de atos de
ham em causa o norm
mal
indisciplina que ponh
funcioname
f
ento do respetivo merccado;
Secçção V
Venda ambulante
Artigo
o 802.º
Contraorrdenações
Constittuem contraordenação
o punível co
om
coima de € 3,74 a € 3.740,98, as seguintes
infrações:
a) A vio
olação do d
disposto no nº 1 do artigo
295º ;
b) A vio
olação do d
disposto no artigo 297ºº;
c) A vio
olação do d
disposto no artigo 300ºº;
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d)
e)
f)
g)
h)

A vio
olação do disposto no artigo
a
303º;;
A vio
olação do disposto no artigo
a
304º;;
A vio
olação do disposto no artigo
a
305º;;
A vio
olação do disposto no artigo
a
306º;;
A vio
olação do disposto no artigo
a
307º..
Secçãão VI
Feiras
Artigo 803.º
Contraord
denações

Além daas infraçõess previstas na legislaçãão
contraord
aaplicável, constituem
c
denação, as
s
seguintes
infrações:
a) A violação do disposto
d
no
o artigo 327º
d presentee Código, punível
do
p
com
m coima de €
1
150,00
a € 300,00;
3
b) A viiolação do disposto no
o artigo 332º
d presentee Código, punível
do
p
com
m coima de €
1
150,00
a € 300,00;
3
c) A occupação do
os espaços comuns dos
recintos pú
úblicos de ferias com
m mobiliárrio
u
urbano
e a afixação
a
de mensagenss publicitárias
n
naqueles
esspaços, sem
m a necesssária licençça,
p
punível
com
m coima de € 90,00 a € 180,00.
Secçãão VII
Recintoss de espetáculo e diverrtimentos
públicos, itinerantes ou improviisados e de
diversão provisória
Artigo
o 804.º
Contraorrdenações
Sem prejuízo
p
d
das
contrraordenações
p
previstas
n
nos
Regulamentos das normas
técnicas e de
d segurançça aplicáveiss, constitueem
c
contraorden
nação, as seeguintes infrrações:
a) O funcionamento de recintos de
d
e
espetáculos
e de diverttimentos pú
úblicos sem
ma

competente licença municipal de utilizaçãão,
punível com
m coima de € 498,80 a € 3.740,98;;
b) A realização de espetáculo
os de natureeza
artística em
m recinto de diversão provisória ou
destinado a espetácculos de natureza
n
n
não
u ainda em
m recinto itinerante ou
artística ou
improvisado sem posssuir a competente licen
nça
municipal para
p
o efeitto, punível com
c
coima de
€ 498,80 a € 3.740,98;
c) A reealização dee qualquer espetáculo de
natureza artística ssem que tenha sido
apresentad
da a mera comunicaçção prévia do
promotor do
d espetácculo, puníve
el com coima
de € 600,00
0 a € 3.000,00;
d) A falta dos segu
uros a que se referem os
artigos 356º e 357ºº do pressente Código,
punível com
m coima de € 2.493,99 a € 3.740,9
98;
e) A falta de afixaação ou a su
ua afixação de
forma
f
não visível do eexterior de qualquer uma
das licenças previstas no presentte Código, em
e
violação
v
do
o artigo 372
2º, punível com
c
coima de
€ 99,76 a € 1.246,99;
primento por
p
parte do
f) O não cump
utilizador/eexplorador//proprietário de qualqu
uer
tipo
t
de reecinto no prazo esttabelecido do
ordenado pela co
omissão de
d
vistoriias,
mente, a exeecução das alterações ou
nomeadam
para
beneficiaçõ
ões
neccessárias
a
emissão/renovação d
da compettente licen
nça,
m coima de € 99,76 a € 1.246,99;
punível com
g) O im
mpedimento
o do acesso dos membros
da comissão de vistoriias ou dos Polícias/Fisc
P
cais
Municipais ao recinto
o, ou parte
e deste, pelo
responsáveel ou por funcionáriios que nele
exerçam fu
unções, bem
m como a sua
s recusa em
e
colaborar ou
o apresen
ntar os doccumentos que
q
lhe forem solicitados nos termos do n.º 3 do
artigo 354ºº do presen
nte Código,, punível co
om
coima de € 99,76 a € 1
1.246,99;
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Secçãão VIII
Dos períod
dos de aberrtura e funccionamento
o
dos estabeelecimentoss de venda ao
a público e
d prestação de serviço
de
os
Artigo 805.º
Contraord
denações
Constitu
uem contraordenação,, as seguintes
in
nfrações:
a) A vio
olação do disposto
d
no
o artigo 388º
d presentee Código, punível
do
p
com
m coima de €
1
150,00
a € 450,00;
4
b) O funcionameento fora do horárrio
e
estabelecido
o ou o encerraamento do
d
e
estabelecim
mento denttro dos períodos
p
d
de
a
abertura
esttabelecidos punível com coima dee €
2
250,00
a € 3.740,00.
3
2. A violação ao dissposto no nº
n 1 do artiggo
3
389º
do preesente Cód
digo puníveel com coim
ma
d € 250,00 a € 3.740,0
de
00.
Secçãão IX
Veícullos indevidaa ou abusivaamente
estacionados

Artigo
o 807.º
Contrao
ordenação
Constittui contraordenação a violação dos
d
deveres a que se reeferem os artigos 440
0.º,
441.º e 449.º, todo
os do pressente Código,
punível com
m coima dee € 150,00 a € 15.000,00,
elevado para o dobro se o infrattor for pesssoa
coletiva.
Secçção XI
Utilizaçção ilegal dee edifícios ou
o frações,
desenvolvim
mento de atividades nãão licenciad
das
e limpezza de fogos
Artiggo 808.º
Contrao
ordenações
Às violações do disposto no Título XVII do
presente Código,
C
que constituam contraor‐
denação nos
n
termo
os do Decreto‐Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, são
o aplicáveis as
coimas prevvistas naquele diplomaa.
Secçção XII
Recreios d
da Amadoraa

Artigo 806.º
Contraorrdenação

Artigo
o 809.º
Contraorrdenações

ui contraorrdenação, punível co
om
Constitu
c
coima
de € 300,00 a € 1.500,0
00, o desbllo‐
do veículo
q
queamento
o por outraa pessoa qu
ue
n o agentte de autorridade competente paara
não
o efeito.
Secção X
Instalações de abastecimento de combustíve
c
eis

Constittuem contraaordenação
o, as seguintes
infrações:
a)A danificação dee bens ou equipamen
e
tos
afetos às in
nstalações d
dos Recreioss da Amado
ora,
punível com
m coima de € 25,00 a € 250,00;
do
b)A vio
olação das normas constantes
c
Título
T
XVIII,, punível co
om coima de
d € 25,00 a €
250,00.
Secçãão XIII
Utilização do Complexxo Desportiivo Municip
pal
do Monte da Galegaa
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Artigo 810.º
Contraord
denações

Secçãão XIV
Cemitério
o municipal

1.Constituem conttraordenaçãão, as seguiin‐
tes infrações:
olação do diisposto no nº
n 1 do artiggo
a) A vio
4
497.º
do presente Cód
digo, puníveel com coim
ma
d € 25,00 a € 250,00;
de
b) A vio
olação do diisposto no nº
n 1 e no nºº 2
d artigo 500º
do
5
do prresente Cód
digo, punívvel
c
com
coima de
d € 30,00 a 300,00;
2.Sem prejuízo de outrras sanções
leegalmente aplicáveis,, constitueem contrao
or‐
d
denação,
ass seguintes infrações, puníveis co
om
a pena de in
nterdição, temporária
t
ou definitiva
d acesso ao
de
a Complexxo Desportivo Municip
pal
M
Monte
da Galega:
a) Prátiica de agreessões, insu
ultos ou atos
q
que
incitem
m à violên
ncia, ao racismo
r
e à
x
xenofobia
e
entre
espectadores e ou
o indivíduos
representan
ntes das en
ntidades presentes nas
in
nstalações;
a
uer
b) Utiliização e arremesso
de qualqu
o
objeto
no in
nterior do reecinto desportivo;
c) Estarr notoriameente sob a influência de
d
á
álcool,
estupefaciientes,
substâncias
p
psicotrópica
as ou produtos de efeitto análogo;
d) Intro
odução, trransporte e venda no
n
recinto dessportivo de
d bebidass ou outros
p
produtos
co
ontidos em
m recipienttes que nãão
s
sejam
feito
os de mateerial leve não contu
un‐
d
dente;
e) Introdução, tran
nsporte e veenda de bens
d consumo
de
o no interior das insttalações seem
liicença municipal;
f) A intrrodução e utilização de
d buzinas de
d
a ou de outtros utensíliios estriden
ar
ntes;
g) A introdução ou uttilização de
d
s
substâncias
ou engenhos explo
osivos, pirro‐
técnicos ou
u objetos que produ
uzam efeitos
s
similares;

Artiggo 811.º
Contrao
ordenações
1.Constituem contraordenaçção, as segu
uin‐
tes
t infraçõees:
a) A violação
v
do
o disposto no n.º 2 do
artigo 607ºº do presen
nte Código,, punível co
om
coima de € 2,50 a € 25
5,00.
b) A nãão execuçãão das obraas dentro dos
d
prazos fixad
dos, punível com coima de € 10,00 €
por cada mês ou fração de atraso
o.
2.Constituem tam
mbém conttraordenaçãão,
as seguintees infraçõess, puníveis com
c
coima de
€ 25,00 a € 50,00:
a) O
incumprim
mento
de
qualqu
uer
intimação relativa às obras particulares
executadass ou em exeecução;
b) A aplicação de materriais de má
qualidade ou
o usado d
de processo
os defeituossos
de construçção;
c) A cedência
c
ou a subco
ontratação de
obras a terceiros
t
n
não inscritos junto do
Município da
d Amadoraa como construtores;
d) A execução
e
não justificaada de obras
demora no
otória ou a paralisação
o da obra por
p
mais de 30 dias conseccutivos;
uamentos ou
e) A colocação nos arru
acessos de materiais, terras, ferrramentas, ou
quaisquer outros perrtences, que impeçam
m a
livre passaggem de pesssoas e viatu
uras;
f) O co
onsumo não autorizad
do de água ou
de energia elétrica;
g) O subir para o topo doss edifícios das
d
sepulturas aeróbicas.
3.Constituem ainda contrao
ordenação, as
seguintes infrações, p
puníveis com
m coima dee €
500,00 e € 7.000,00:
a) A viiolação do disposto no artigo 60
09º
do presentee Código;
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b) A utilização doss trabalhad
dores munici‐
p para a execução
pais
e
dee quaisquerr serviços das
s
suas
atribuiçções;
4.Constituem aind
da contraordenação, as
s
seguintes
in
nfrações, pu
uníveis com
m coima de €
2
200,00
a € 2.500,00
2
a) A vio
olação do disposto
d
no
o artigo 576º
d presentee Código;
do
b) A vio
olação do disposto
d
no
o artigo 613º
d presentee Código;
do
c) A vio
olação do disposto
d
no
o artigo 614º
d presentee Código;
do
d) A vio
olação do disposto no
n corpo do
d
a
artigo
618º do presentee Código;
e) A vio
olação do disposto no
n corpo do
d
a
artigo
619º do presentee Código;
f) A exxecução de trabalhos no Cemitérrio
M
Municipal
seem autorizaação,
g) A exxecução de trabalhos no Cemitérrio
M
Municipal
em violação dass condições
a
aprovadas
p Município da Amadora;
pelo
h) A execução de obras com imperícia ou
o
in
ncompetência;
i) A recusa da rep
paração, no
o prazo qu
ue
p
para
o efeitto for fixad
do, dos dan
nos causados
e
em
constru
uções funerárias municipais ou
o
p
particulares
de que sejaam responssáveis;
j) A práttica de atos lesivos dos interesses
d munícip
dos
pes ou do prróprio Município.
5.A reaalização de qualquer trabalho no
n
C
Cemitério,
em contraavenção ao
o autorizad
do
p
pelo
Municíípio da Amaadora, fica sujeito à su
ua
d
demolição.
Artigo 812.º
Sanções aplicáveis ao
os agentes funerários
f
Constitu
ui contraorrdenação pu
unível com a
s
sanção
dee suspensãão da atividade no
n
C
Cemitério
M
Municipal
peelo período de 1 mês a 1
a
ano
a utilização, por qualquerr forma, de
d
trabalhadores municipais para a prestação de
d

serviços ou a realizaação de trabalhos que
q
incumbam aos agentes funerárioss.
Artigo
o 813.º
Sanções acessórias
1.Além
m das coim
mas previsttas no artigo
anterior, po
ode ser aplicada a san
nção acessó
ória
de suspenssão da insscrição por período não
n
superior a dois
d anos:
a) Pelaa execuçãão de trabalhos no
Cemitério Municipal
M
seem autorizaação,
b) Pelaa execuçãão de trabalhos no
Cemitério Municipal em violaçãão das con
ndi‐
ções aprovaadas pelo M
Município daa Amadora;;
c) Pelaa execução de obras com
c
imperíícia
ou incompeetência;
2.Além
m das coim
mas previsttas no artigo
anterior, po
ode ser aplicada a san
nção acessó
ória
de cancelam
mento da in
nscrição.
a) pelaa recusa da reparação, no prazo que
q
para o efeito for fixado, dos daanos causad
dos
nerárias municipais
m
em constrruções fun
ou
particularess de que sejjam responsáveis;
b) Pelaa prática de atos lesivos dos
d
interesses dos mun
nícipes ou do próp
prio
Município.
3.Podee ainda ser aplicad
da a sançção
acessória de suspen
nsão da inscrição
i
p
por
a
quan
ndo
período nãão superior a dois anos,
ocorra a co
ondenação, no período de um ano,
prática
de
três
em
coim
mas
pela
contraordenações disttintas ou pela prática de
duas contraaordenaçõees idênticas.
4.Pode ainda ser aplicada a san
nção acessó
ória
de cancelam
mento da in
nscrição quaando:
a) Quaando ocorraa a condenaação em mais
m
de duas saanções acesssórias de suspensão da
atividade;
b) Quaando pelo seu com
mportamen
nto,
devidamente fundamentado e comprovad
c
os,
tenham
t
lessado os inteeresses dos munícipes ou
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d próprio Município.
do
M
Secçãão XV
Espaçoss verdes
Artigo 814.º
Contraord
denações
uem contraordenação,, as seguintes
Constitu
in
nfrações:
a) A vio
olação do disposto
d
naas alíneas a),
a
b c), d), e) f) e g), I), m),
b),
m q), r), s),, t), u) e v) do
d
n do artigo
n°1
o 623º do presente
p
Có
ódigo, punívvel
c
com
coima de
d € 485,00
0 a € 4.850,0
00;
b) A vio
olação do diisposto nas alíneas h), i),
n
n),o)
e x) do
o n.º 1 do artigo
a
623ºº do presen
nte
C
Código,
pun
nível com coima
c
de € 242,50 a €
9
970,00;
c) A vio
olação do disposto nass alíneas j), k)
e p) do n°1 do artigo 62
23º do pressente Códiggo,
p
punível
com
m coima de € 242,50 a € 1.940,00;
d) A violação do disposto naa alínea w) e
a do n.º 1 do artigo 623º
aa)
6
do preesente Códiggo
p
punível
com
m coima de € 242,50 a € 485,00;
e) A vio
olação do disposto nass alíneas y), z)
e a1) do n.º
n 1 do arrtigo 623º do presen
nte
C
Código,
pun
nível com coima
c
de € 242,50 a €
1
1.475,00;
a
f) A violação ao disposto naas alíneas a),
b c) e d) do
b),
d nº 1 do artigo
a
624ºº do presen
nte
C
Código,
pun
nível com coima
c
de € 242,50 a €
4
4.850,00;
g) A vio
olação do diisposto nas alíneas e), f),
g h), i), j), k), I) e m) do n.º 1 do
g),
o artigo 624º
d presentee Código, punível
do
p
com
m coima de €
1
162,00
a € 495,00;
4
h) A vio
olação ao disposto
d
no
o artigo 625
5º,
d presentee Código, punível
do
p
com
m coima de €
4
485,00
a € 4.850,00;
4
i) O inccumprimento da decissão municip
pal
tomada ao abrigo do nº
n 1 do arttigo 626º, do
d

presente Código,
C
punível com coima dee €
242,50 a € 1.940,00;
j) O corte,
c
supressão ou desbaste das
d
árvores
ou
maciços
de
arborizaçção
consideradas de in
nteresse público,
p
seem
o municipal, punível co
om coima de €
autorização
242,50 a € 4.850,00;
4
2. Nos casos preevistos na alínea h) do
número antterior aplicaa‐se o dispo
osto na Lei n.º
72/2013, de 3 dee setembro
o quanto à
responsabilidade pelaa prática da contraor‐
denação.
Secçãão XVI
Utilizaçção do Ecoccentro da Amadora
A
Artigo
o 815.º
Contraorrdenações
Constittui contraaordenação
o o incu
um‐
primento das
d orientações dadass pelo funccio‐
nário municcipal, punívvel com adm
moestação.
Artigo
o 816.º
Sanção acessória
Em caaso de reiincidência da contraor‐
denação prevista n
no artigo anterior, o
d Amadorra pode aplicar a sançção
Município da
acessória de proibição de utilização
u
do
Ecocentro.
Secçãão XVII
Deposição e Sistem
ma de Resídu
uos Sólidos
Urb
banos
Artigo
o 817.º
Contrao
ordenação
1. Constitui con
ntraordenaçção, puníível
com coimaa, qualquer violação ao
o disposto no
Título
T
XXIV..
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2. Aos responsáveeis por lanççar quaisqu
uer
liixos na via e espaços públicos
p
ou em qualqu
uer
o
outro
local indevido, mesmo
m
quee privado, na
n
á
área
do Mun
nicípio da Amadora,
A
é agravada em
e
5 a coimaa que lhe fo
50%
or aplicada, na qualidad
de
d
de
arguid
dos
de
d
de
um
prrocesso
c
contraorden
nação, sem
mpre que ficar
f
provad
do
n
neste
proccesso quee lhe foii concedid
do
p
previamente
e pela Edilidade um prazo
p
para os
retirarem e não cump
priram volu
untariamen
nte
e determ
esta
minação adm
ministrativa..
Artigo 818.º
r
aos resíduos
Contraorrdenações relativas
urbanos
1. Consstitui contraaordenação
o, nos termos
d artigo 72
do
2.º do Decreeto‐Lei n.º 194/2009, de
d
2 de agosto
20
o, punível com
c
coima de
d € 1.500,0
00
a € 3.740,00
0, no caso de
d pessoas singulares,, e
d € 7.500
de
0,00 a € 44.890,00,
4
no caso de
d
p
pessoas
coletivas, o uso
u indevido
o ou dano a
q
qualquer
in
nfraestruturra ou equiipamento do
d
s
sistema
de gestão de resíduos por
p parte dos
u
utilizadores
dos serviço
os, designad
damente:
os
a) Destruir, danifficar e destravar
d
c
contentores
s,
bem
como
os
desviar
e
equipament
tos de dep
posição doss locais ond
de
foram colocados pelo Município
M
da Amadora;
olocação de
d materiais cortantees,
b) A co
c
cinzas,
esscórias ou
u qualqueer material
in
ncandescen
nte nos conttentores paara deposiçãão
d resíduos urbanos;
de
c) A co
olocação de resíduos líquidos ou
o
liiquefeitos nos equipaamentos de deposiçãão,
c
com
exceção do equipamento refferido em ivv.,
a
alínea
a), do
d número 2, do arttigo 658º do
d
p
presente
Có
ódigo;
d) A deposição a granel dos
d
resíduos
in
ndiferenciados
nos
equipam
mentos
d
de
d
deposição
o o seu acondicion
ou
namento em
e
c
contravençã
ão ao dispossto no preseente Título;;

e) A deposição
d
de resíduo
os diferentes
daqueles a que se destinam os equipamen
e
tos
de deposiçãão de resíd
duos urbano
os, bem com
mo
a sua dep
posição no exterior dos referid
dos
equipamen
ntos;
f) A uttilização dee contentorres destinad
dos
à deposiçção de resíduos urbanos
u
paara
deposição de resíduo
os volumo
osos, resídu
uos
verdes
v
urb
banos, resííduos de equipamen
e
tos
elétricos e eletróniicos, pedrras, terra e
entulhos;
g) A uttilização doss contentorres destinad
dos
aos resídu
uos urbano
os por en
ntidades não
n
integradas no sistema municipal;
h) A uttilização doss contentorres destinad
dos
aos resíduo
os urbanos o
ou outro tip
po de resídu
uos
pelas entidades incluíd
das no siste
ema municipal
em quantid
dade superio
or à definid
da;
i) O uso
u e desvio para pro
oveito pessoal
dos equipaamentos dee deposição
o de resídu
uos
distribuídoss pelo Muniicípio da Am
madora;
j) Utiliizar as pap
peleiras paara deposiçção
indevida dee resíduos;
k) Risccar, pintar, sujar ou affixar cartazzes,
autocolantees ou dee outros materiais de
publicidadee e quaisquer insscrições nos
n
equipamen
ntos de dep
posição de resíduos, por
p
entidades não
n autorizaadas.
2. Consstitui contraaordenação
o, punível co
om
coima de € 250,00 a € 5.000,00, a prática dos
d
seguintes faactos ou om
missões:
a) Deixxar os co
ontentores de resídu
uos
urbanos sem a tampa devidamen
nte fechada;;
b) A falta
f
de liimpeza, co
onservação e
manutençãão dos equiipamentos de deposiçção
porta‐a‐porrta;
c) Utiliizar outrros recipientes paara
deposição de
d resíduoss urbanos, para
p
além dos
d
previstos no Titulo XXIIV do presente Código ou
aprovados pelo Municcípio da Amaadora;
d) A deposição d
de resíduos urbanos nos
n
equipamen
ntos de depo
osição colettiva colocad
dos
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nas vias e outros espaços públiccos, fora dos
n
h
horários
estabelecidos;;
e) A peermanênciaa do equipamento de
d
d
deposição
a que se refferem os artigos 657ºº e
6
658º,
ambo
os do preesente Cód
digo, na via
v
p
pública
fora dos horário
os estabelecidos;
f) O não cumpriimento das regras de
d
s
separação
d resíduos;
de
g) Remover, remexxer ou esco
olher resíduos
c
contidos
noss contentorres;
h) Impeedir, por qualquer meio, aos
m
munícipes
o aos serviçços municip
ou
pais, o acesso
a equipam
aos
mentos colocados naa via pública
p
para
deposiçção de resíd
duos;
i) O
não
cumprimeento
dos
p
procedimen
ntos indicad
dos pelo Município
M
d
da
A
Amadora
e situações de acu
em
umulação de
d
resíduos;
j) A reemoção de resíduos urbanos por
e
entidades
q
que
para taal não esteejam devid
da‐
m
mente
autorizadas.
k) A vio
olação do disposto
d
nass alíneas n)) e
o do artigo 49º do pressente Códiggo.
o)
Artigo 819.º
Contraord
denações relativas aos resíduos dee
gestão da
d responsabilidade do
o produtor
ui contraorrdenação, punível co
om
Constitu
c
coima
de € 250,00 a € 5.000,00, a prática dos
s
seguintes
factos ou om
missões:
a) Coloccar nas vias
v
e outtros espaços
p
públicos
equipamentos de deeposição de
d
resíduos não urbanos, exceto os destinadoss a
resíduos dee construçção e dem
molição e a
recolhas pontuais e os colocados ao abrigo de
d
a
acordo
com o Município da Amado
ora;
b) A utiilização pelos produto
ores referidos
n artigo 675º
no
6
do Tíítulo XXIV do presen
nte
C
Código,
de equipameento de deeposição em
e
d
deficiente
estado mecâânico ou em
m mau estad
do

de limpeza ou a sua ccolocação na
n via públlica
sem autorizzação do Município;
c) Despejar,
laançar,
de
epositar
ou
abandonar resíduos em qualquerr local público
ou privado..
Artigo
o 820.º
Contraordenações relativas à lim
mpeza públicca
Relativvamente à h
higiene e lim
mpeza das vias
v
e outros esspaços púb
blicos, consttitui contraor‐
denação, punível
p
com
m coima de € 250,00 a €
5.000,00, a prática d
dos seguinttes factos ou
omissões:
a) Forn
necer qualq
quer tipo de alimentos
nas vias e outros
o
espaçços públicos ou ainda em
e
espaços privados,
p
suscetíveis de atraíreem
animais errrantes, selvvagens ou que
q vivam em
e
estado seemidoméstico no meio
m
urbano,
causando in
nsalubridad
de na via pública;
b) Lavaar, reparar e pintar veíículos nas vias
v
e outros espaços públiicos;
para o espaaço público ou
c) Deixxar escoar p
lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisqu
uer
detritos
ou
ob
bjetos,
águas
de
lavagem/lim
mpeza, óleos, tintas, solventes ou
outras subsstâncias perrigosas;
d) Vazaar águas poluídas, tin
ntas, óleos ou
outros líqu
uidos polueentes nas vias
v
e outros
espaços públicos;
e) Lanççar ou abaandonar naa via públiica,
linhas de água ou o
outros espaaços públiccos,
quaisquer resíduos;
r
f) Varrrer, sacudir tapetes e outros
o
objettos
ou efetuar despejos paara a via pública;
g) Polu
uir a via pública com
c
dejettos,
nomeadam
mente de animais dom
mésticos, seem
que os acompanhantees dos anim
mais procedaam
de imediato
o à recolha e acondicio
onamento dos
d
dejetos pro
oduzidos pelos animaiss;
h) Não
o proceder ccom a devida frequên
ncia
à limpezaa da áreea de influência dos
d
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eestabelecim
mentos com
merciais e industriais,
b
bem
como das áreas objeto
o
de liicenciamento
o autorizaçção para ocupação da via
ou
v pública;
i) Não proceder à limpeza de todos os
resíduos pro
ovenientes de obras que
q afetem o
a
asseio
das vias e outross espaços públicos;
j) A co
olocação dee resíduos gerados em
e
o
obra
fora do
o estaleiro respetivo;
r
k) O deerrame na via públicca de lamaas,
terras ou quaisquer outros resíduos ou
o
m
materiais
qu
ue sejam traansportados em viaturras
a
afetas
a obrras, arrastaados pelos seus
s
rodados
o na sua caarga e descaarga;
ou
l) Coloccar materiais de construçãão,
d
designadam
mente areiass e brita na via pública
e condições que posssam prejud
em
dicar o asseeio
d ruas e o escoamentto das águaas pluviais;
das
m) Cusp
pir, urinar ou
u defecar na via públicca;
n) A faalta de limpeza e desmataçãão
regular de terrenos privados
p
e outras áreas
s
similares;
o) Lançar panfleto
os promocio
onais, publici‐
tários ou outros na via pública;
olação ao disposto
d
no
o artigo 680º
p) A vio
d Título XX
do
XIV do preseente Código
o.
Artigo 821.º
Sanções acessórias
a
o das coimaas,
1. Sem prejuízo da aplicação
s
são
ainda aplicáveis as seguin
ntes sanções
a determ
a
acessórias,
minar em função da
d
g
gravidade
daa infração e da culpa do
d agente:
a) Perda de objetos perteencentes ao
a
a
agente
da in
nfração;
b) Privaação do direito
d
a subsídio ou
o
b
benefício
outorgad
do
pelo
os
órgãos
c
competente
es do Municcípio da Amadora;
c) Privaação do direito de participar
p
e
em
a
arremataçõe
es ou co
oncursos públicos
p
qu
ue
tenham po
or objeto a empreeitada ou a
c
concessão
de obras públicas municipais,
m
o

fornecimen
f
nto de benss e serviçoss, a concesssão
de serviçoss públicos q
que seja daa competên
ncia
do Municíp
pio da Amaadora e a atribuição de
licenças ou alvarás;
d) Enceerramento de estabele
ecimento cujo
funcioname
f
ento esteja sujeito a autorização
a
ou
licença do Município da Amado
ora, quando
o a
ele esteja diretam
mente relacionado o
cometimen
nto da infraçção;
e) Susp
pensão de aautorizaçõe
es, licenças ou
alvarás concedidos pelo Município da Amado
ora
para ocupaação de esp
paço do do
omínio público
ou para o exercício
e
de atividade conexa.
c
2. A sanção
s
refferida na alínea e) do
número an
nterior tem
m a duração
o máxima de
dois anos,, contadoss a partirr da decissão
condenatórria definitiva.
SECÇÃ
ÃO XVIII
Circulaação de anim
mais na via pública
Artigo
o 822.º
Contra o
ordenações
Constittui contra o
ordenação, para além das
d
previstas na
n legislaçãão especial aplicável,, a
violação
v
do
o previsto n
nos artigos 727º e 728º,
ambos do presente
p
Có
ódigo, punívvel com coima
de 25,00 € a 100,00 € quando praticada por
p
pessoa singgular.
SECÇÃ
ÃO XIX
Topon
nímia e num
meração de polícia
Artigo
o 823.º
Contrao
ordenações
1. Consstitui contraaordenação
o, punível co
om
coima de € 300,00 a € 1.000,00:
a) A afixação de placas toponímicas de
modelo differente do
o previsto no Anexo ao
título
t
XXV do
d presentee Código;
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b) A nãão manuteenção, pelo titular do
d
a
alvará
de urrbanização, das placass toponímiccas
a ao mom
até
mento da receção provisória das
o
obras
de urb
banização;
c) O inccumprimento da obrigação previssta
n nº 4 do artigo
no
a
706.º do presentte Código;
d) O inccumprimento da obrigação previssta
n artigo 70
no
08.º do pressente Código
o;
e) O inccumprimento da obrigação previssta
n artigo 70
no
09.º do pressente Código
o;
f) A rem
moção ou alteração
a
da numeraçãão
p
policial
sem prévia auto
orização mu
unicipal.
or a expenssas
2. O infrrator deve, ainda, repo
s
suas
e no prazo
p
de 30
3 dias, os suportes de
d
p
placas
toponímicas nos locais aprovados peelo
M
Município
da Amadora e os números de políccia
n locais reespetivos.
nos
3. Caso o infrator não cumprra o dispossto
n número anterior, o Município da Amado
no
ora
e
efetuará
a reposição
r
d mencionados supo
dos
or‐
tes, imputan
ndo‐lhe os respetivos
r
c
custos.
Artigo 824.º
Sanção acessória
a
Quando a gravidade
Q
g
da infração
o e a reinci‐
d
dência
o jusstificarem, pode ser ap
plicada com
mo
s
sanção
acesssória a suspensão daas licenças e
a
alvarás.
ÃO XX
SECÇÃ
Da utilizaação dos au
uditórios mu
unicipais
Artigo 825.º
Contraorrdenação
1.Constitui contrao
ordenação, punível co
om
ccoima de € 25,00 a € 250,00,
2
a danificação de
d
b
bens
ou eq
quipamento
os afetos às instalações
d auditórios municipais.
dos

2.Constitui contraaordenação, punível co
om
coima de € 25,00 a € 250,00 a violação do
disposto no
o artigo 733
3.º do prese
ente Código.
Capittulo III
Disposições Finais
Artigo
o 826.º
Fiscalização e Ap
plicação de Coimas
C
1. Co
ompete à Policia Mu
unicipal e às
autoridades policiais a fiscalizaçãão do disposto
bem como a investigaçção
no presente Código, b
e participaçção de quaaisquer facttos suscetívveis
de constitu
uírem contrraordenação nos term
mos
deste Códiggo.
2. A aplicação da coimaa e sançõ
ões
acessórias compete ao Presidente da Câmaara
Municipal.
Artigo
o 827.º
Produto d
das Coimas
O prod
duto resultaante das coiimas previstas
no presentte Código rrevertem para a Câmaara
Municipal da
d Amadoraa.
Artigo
o 828.º
Omissões
Nos caasos omissos em sed
de de regime
sancionatório, no quee não seja contrário ao
presente Có
ódigo, aplicca‐se subsid
diariamentee as
disposiçõess
do
Regime
Geral
d
das
Contraordeenações, Có
ódigo Penaal, Código de
Processo Peenal, legislaação especial aplicávell às
matérias reguladas
r
n
neste Código e dem
mais
princípios gerais
g
de dirreito.
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ANEXO
OI
Tabelaa 1
Apuram
mento do custo para a mão‐de‐obr
m
ra.
A tabelaa de meios humanos está referenciada à tipo
ologia genérrica de mão
o‐de‐obra liggada à obraa,
in
ncluindo a jusante
j
e a montante, ligada à tab
bela de rem
munerações principal incluída no anexo 1 do
e
estudo:
Estrutura de cusstos Diretos (Hi): custo hora médio
o

EUROS

1 Asssistente Opeeracional: área de higie
ene urbana//obras

4,10

1 Asssistente Técnico: área administrat
a
iva

5,28

1 Fisccal

5,64

1 Enccarregado Operacional
O

5,75

1 Téccnico superiior: área de engenhariaa (Engenheiiro
Técnico)

8,80

1 Téccnico Superiior: área dee engenhariaa (Engenheiro)

14,71

1 Diriigente de 2ºº grau: cheffe de divisão

17,24

1 Asssistente Opeeracional: área de serraalharia

4,50

1 Asssistente Opeeracional: carregador

3,51

Tabelaa 2
Apuram
mento do custo para oss materiais a incorporar na obra.
i

Esstrutura de Custos Direetos (Mi)

EURO
OS

1

Ro
olo filme extensível (à unidade)
u

5,00

2

Paalete madeira 1,2 x 0,8 (metro line
ear) (à unidade)

15,00
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Tabelaa 3
Apuram
mento do custo para o equipamen
e
to/viaturas
Estru
utura de Cu
ustos Diretos (Ei)

EURO
OS

Viatu
ura de remo
oção 1 a 5 m3
m

48,32
2

Viatu
ura de remo
oção de 14 a 20 m3

61,29
9

Viatu
ura de lavaggem de con
ntentores

59,87
7

Viatu
ura de lavaggem de pavvimentos

52,31
1

Varredora 4 a 5 m3

67,66
6

Varredora 2 a 3 m3

52,80
0

Varredora 1 m3
3

21,19
9

Viatu
ura pesada de carga co
om e sem grrua

40,73
3

Viatu
ura ligeira de
d carga com
m e sem gru
ua

21,81
1

Pá caarregadora grande

66,11
1

0
Retroescavadorra

31,21
1

1
Viatu
ura porta co
ontentores até 15 m3
2

50,25
5

259

CÂ
ÂMARA
A MUNIICIPAL
L DA AM
MADOR
RA

ANEXO
O II

Licença n.º
_______________________,Preesidente da Câmara Mu
unicipal de __________________, faz saber que,
n termos do Decreto
nos
o‐Lei n.º 31
10/2002, dee 18 de de
ezembro, co
oncede a ___________
_____________,
c
com
domicílio em________________________________
____, Fregguesia de _______
_____________,
M
Município
d _____________________, autoriização paraa o exercício da atividade de Guaarda‐Noturno,
de
n condições a seguir identificadaas:
nas
Área dee atuação _______________________________
Freguessia de ___________________________________
_
Data dee emissão ______/_______/_____
Data dee validade _____/_____
_
__/_____
O Presid
dente da Cââmara
______________________

Registoss e Averbam
mentos no verso
v

REGISTO
OS E AVERB
BAMENTOSS
Outras áreas
á
de atu
uação:
_______________________________________________
______________________________
____________
_______________________________________________
______________________________
_________

os
Outros Registos/Avverbamento
______________________________
____________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________
_________
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ANEXO
O III
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ANEXO
O IV
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ANEXO
OV
OBR
RIGAÇÕES E DEVERES PARA
P
A UTIILIZAÇÃO DOS
D ESPAÇO
OS DOS REC
CREIOS DA AMADORA
A

1. Pagamento de cachet
c
na to
otalidade
1.1. ‐ Ob
brigações da
d autarquiaa:
a) Cedência do aud
ditório dos Recreios
R
da Amadora, salão nobree ou estúdio
os 1 e 2;
b) Apoio
o em termo
os da logísticca (bilheteira, frente de porta e apoio à sala));
c) Apoio
o técnico dee som e luz;;
d) Desig
gn e impressão materiaais gráficos,, tais como: bilhetes, caartazes e teela(s) promo
ocional(ais);
e) Prom
moção peloss canais de comunicaçã
c
ão da Câmara Municipaal da Amado
ora;
f) Pagam
mento de reespetivo cacchet e remu
unerações;
g) Pagam
mento de Direitos
D
de autor;
a
h) Licenciamento do evento junto da Inspeção
o‐Geral de Atividadess Culturaiss “Licença de
Represeentação”;
i) Imposstos devidos das receittas de bilhetteira.
1.2. ‐ Deeveres das entidades:
e
a) O deffinido nas atribuições das
d suas ressponsabilidaades.
1.3. ‐ A Câmara Municipal da Amadorra reserva‐‐se no direeito de alteerar as con
ndições acima
descritaas, nomeadaamente, po
or razões dee disponibilidade financceira e orçamental.
2. Vindaas à bilhete
eira
2.1. ‐ Ob
brigações da
d autarquiaa:
a) Cedência do aud
ditório dos Recreios
R
da Amadora, salão nobree ou estúdio
os 1 e 2;
b) Apoio
o em termo
os da logísticca (bilheteira, frente de porta e apoio à sala));
c) Apoio
o técnico dee som e luz;;
d) Desig
gn e impressão materiaais gráficos,, tais como: bilhetes, caartazes e teela(s) promo
ocional(ais);
e) Prom
moção peloss canais de comunicaçã
c
ão da Câmara Municipaal da Amado
ora;
f) Licen
nciamento do evento
o junto daa Inspeção
o‐Geral de Atividadess Culturais “Licença de
Represeentação”.
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2.2. ‐ Deeveres das entidades:
e
a) Pagam
mento de cachets
c
e remuneraçõees com transsportes, alo
ojamentos e refeições;
b) Pagamento de Direitos
D
de autor;
a
os das receittas de bilheeteira, sendo
o que a mesma será arrrecadada a seu favor.
c) Impostos devido
2.3. ‐ A Câmara Municipal da Amadorra reserva‐‐se no direeito de alteerar as con
ndições acima
descritaas, nomeadaamente, po
or razões dee disponibilidade financceira e orçamental.
3. Pagamento de cachet
c
parcial
3.1. ‐ Ob
brigações da
d autarquiaa:
a) Cedência do aud
ditório dos Recreios
R
da Amadora, salão nobree ou estúdio
os 1 e 2;
b) Apoio
o em termo
os da logísticca (bilheteira, frente de porta e apoio à sala));
c) Apoio
o técnico dee som e luz;;
d) Desig
gn e impressão materiaais gráficos,, tais como: bilhetes, caartazes e teela(s) promo
ocional(ais);
e) Prom
moção peloss canais de comunicaçã
c
ão da Câmara Municipaal da Amado
ora;
f) Pagam
mento de reespetivo cacchet;
g) Pagam
mento de Direitos
D
de autor;
a
h)Licencciamento do
d evento junto daa Inspeção‐‐Geral de Atividadess Culturais “Licença de
Represeentação”.
3.2. ‐ Deeveres das entidades:
e
a) Pagam
mento de reemuneraçõ
ões com tran
nsportes, allojamentos e refeiçõess;
b) Impo
ostos devido
os das receitas de bilheeteira, sendo que a meesma será arrecadada a seu favor.
3.3. ‐ A Câmara Municipal da Amadorra reserva‐‐se no direeito de alteerar as con
ndições acima
descritaas, nomeadaamente, po
or razões dee disponibilidade financceira e orçamental.
4. Parce
erias
4.1. ‐ Ob
brigações da
d autarquiaa:
a) Cedência do aud
ditório dos Recreios
R
da Amadora, salão nobree ou estúdio
os 1 e 2;
o em termo
os da logísticca (bilheteira, frente de porta e apoio à sala));
b) Apoio
c) Apoio
o técnico dee som e luz;;
d) Desig
gn e impressão materiaais gráficos,, tais como: ‐ tela(s) promocional((ais);
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e) Prom
moção peloss canais de Comunicaçã
C
ão da Câmara Municipaal da Amadora;
f) Licen
nciamento do evento
o junto daa Inspeção
o‐Geral de Atividadess Culturais “Licença de
Represeentação”.
4.2. ‐ Deeveres das entidades:
e
a) Desig
gn e impressão materiaais gráficos tais como: bilhetes, caartazes e tella(s) promocional(ais);
b) Pagamento de cachet
c
e rem
muneraçõess com transportes, alojamentos e refeições;
c) Pagam
mento de Direitos
D
de autor;
a
d) Impo
ostos devido
os das receitas de bilheeteira, sendo que a meesma será arrecadada a seu favor.
4.3. ‐ A Câmara Municipal da Amadorra reserva‐‐se no direeito de alteerar as con
ndições acima
descritaas, nomeadaamente, po
or razões dee disponibilidade financceira e orçamental.
5. Utilizzação com redução
r
de tarifas de utilização
u
dos
d espaçoss dos Recreiios da Amad
dora
5.1. ‐ Ob
brigações da
d autarquiaa:
a) Cedência do aud
ditório dos Recreios
R
da Amadora, salão nobree ou estúdio
os 1 e 2;
b) Apoio
o em termo
os da logísticca (bilheteira, frente de porta e apoio à sala));
c) Apoio
o técnico dee som e luz;;
d) Prom
moção peloss canais de comunicaçã
c
ão da Câmara Municipaal da Amado
ora;
5.2. ‐ Deeveres das entidades:
e
a) Desig
gn e impressão materiaais gráficos tais como: bilhetes, caartazes e tella(s) promocional(ais);
b) Pagamento de cachet
c
e rem
muneraçõess com transportes, alojamentos e refeições;
d) Pagamento de Direitos
D
de autor;
a
o‐Geral de Atividadess Culturaiss “Licença de
e) Licenciamento do evento junto da Inspeção
Represeentação”;
d) Impo
ostos devido
os das receitas de bilheeteira, sendo que a meesma será arrecadada a seu favor.
5.3. ‐ A Câmara Municipal da Amadorra reserva‐‐se no direeito de alteerar as con
ndições acima
descritaas, nomeadaamente, po
or razões dee disponibilidade financceira e orçamental.
6. O inccumprimentto do estab
belecido nos números 1, 2, 3, 4 e 5, do presente anexo
o, determina o
cancelamento das ações acord
dadas com as devidas implicaçõees legais.
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ANEXO
O VI
Natu
ureza dos re
esíduos adm
missíveis no
o Ecocentro
o

P
Papel/cartã
o:
C
Cartão
caneelado, jornais, revistas,, papel/carttão de emb
balagem, paapel de escrita, papel de impressão.
N caso do cartão
No
c
caneelado e de embalagem,
e
, devem serr previamen
nte espalmaados.
V
Vidro:
V
Vidro
de em
mbalagem (ffrascos, garrrafas, bidões). Estas embalagens
e
devem serr previamen
nte esvaziad
das
d seu conteeúdo.
do
E
Embalagens
s:
P
Plásticos
e cartão
c
para bebidas:
G
Garrafas
de plástico (PET, PEAD, PVC,)
P
pacotees de sumo
o, leite e vin
nho, sacos d
de plástico, esferovite. As
e
embalagens
s devem serr previamen
nte esvaziad
das do seu conteúdo.
c
M
Metais:
M
Metais
ferro
osos de emb
balagem (laatas de bebida, latas de
e conserva),, metais não
o ferrosos de
d embalagem
(latas de con
nserva, latas de bebidaas, pratos e barquetas e aerossóis)
L
Linha
Branca:
aparelhos de
F
Frigorífica:
f
frigoríficos
e arcas conggeladoras domésticas,
d
d ar condicionado;
O
Outra:
máqu
uinas de lavvar louça e máquinas
m
de lavar roup
pa, fogões, fornos, esq
quentadoress.
E
Entulhos
(atté 1,1 m3/m
mês para paarticulares):
M
Mistura
de resíduos, não
n conten
ndo substân
ncias perigo
osas, resulttantes da cconstrução e demolição,
n
nomeadame
ente, betão
o, tijolos, ladrilhos, telhas, maateriais cerâmicos, m
madeira, vidro, plástico,
p
papel/cartão
o e metais ferrosos
f
e não
n ferroso..
R
Resíduos
verdes de jard
dins: (até 2 m3/mês paara particulaares)
R
Resíduos
ressultantes daa limpeza de parques e jardins.
M
Madeiras
e paletes:
E
Embalagens
s de madeiraa.
M
Monstros:
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R
Resíduos
pro
ovenientes das habitaçções que, pelo
p
seu volume, formaa, dimensão
o e peso, nãão possam ser
recolhidos pelos
p
meios normais dee remoção.
R
Resíduos
de
e equipame
ento elétrico
o eletrónico
o:
E
Equipament
to informáático (monitores, tecclados, imp
pressoras, etc.), equipamento de escritó
ório
(copiadoras)), equipameento de teleecomunicaçções (telefo
ones, fax), equipament
e
to de audio
ovisuais (rád
dio,
a
ns), materiaal de equipamento elé
étrico (distribuição, po
otência), maaterial elétrrico
televisões, aparelhagen
residencial (pequenos
(
e
eletrodomé
ésticos de uso domésticco), cabos elétricos,
e
ferramentas.
R
Resíduos
ind
diferenciad
dos:
R
Resíduos
só
ólidos urban
nos não incluídos em nenhum do
os materiaiss acima discriminados. Excetuam‐se
d
desta
classifficação todo
os os resídu
uos industriaais, hospitalares, tóxico
os e perigossos.
Ó
Óleos
usado
os (até 25 l//mês para particulares
p
s):
R
Resíduos
líquidos proveenientes dee motores de combustãão.
Pilhas (até 0.5
P
0 Kg/mês para particculares):
A
Acumulador
res de energgia de utilização doméstica que, pela
p sua desscarga deixaaram de fun
ncionar.
B
Baterias
(até
é 4 unidade
es por mês,, para particculares):
A
Acumulador
res que, porr descarga, deixaram de
d produzir energia.
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ANEXO VII
N
N.º
F
Formulário
de deposiçãão de resíduos
E
Ecocentro
d Carenque
de
e
T
Tipo/
Quanttidades de resíduos de
epositados
1 Identificaação do produtor
1.
N
Nome/Empr
resa____________________________________
___________________________
S
Sede
Social ou Residência___________________________
___________________________
C
Código
Postal_____________________
T
Telefone
_________________________ Faxe _____________
__________________________
B
B.I.________
_______________________
L
Local
Produçção:____________________________________
_________________________
M
Matrícula__
_____________
2. Caracterizaç
C
ção das Fraçções Valorizzáveis
Tiipo de Resíd
duos

Quanttidade
(Kg/liitros)
Pape
el
Vidro

Embalaggens
Linha Brranca
Entulh
hos
Resíduos verdes
v
Madeiiras
Monsttros
REEE
Ressíduos indifferenciados
Óleo
os
Baterias
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Pilhas
es:
Observaçõe
___________________________________________
______________________________
_____
Data ______ / _____ / _____

O______________________
_________
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ANEXO VIII
Para effeitos do Código
C
Regulamentar do Municíípio da Am
madora, a d
denominaçãão das viass e
e
espaços
púb
blicos do Mu
unicípio devve atender às seguinte
es classificaçções:
A
Alameda
‐ Via
V de circu
ulação anim
mada, fazend
do parte de
e uma estru
utura verdee de caráterr público on
nde
s localizam
se
m importanttes funções de estar, recreio e lazzer. É uma tipologia
t
urrbana que, devido ao seu
s
traçado unifforme, à su
ua grande extensão
e
e ao
a seu perffil franco, see destaca d
da malha urrbana ondee se
in
nsere, send
do muitas veezes um doss seus princcipais eleme
entos estrutturantes.
N
Necessariam
mente elem
mentos nob
bres do terrritório, as Alamedas combinam
m equilibrad
damente du
uas
funções disttintas: são a ligação axxial de centrralidades, através de um
u espaço d
dinâmico mas
m autónom
mo,
c
com
importaantes funçõ
ões de estad
dia, recreio e lazer.
A
Avenida
‐ O mesmo que a Alameeda mas co
om menor destaque para
p
a estru
utura verde
e, ainda quee a
c
contenha.
O traçado é uniforme, a sua exttensão e perfil franco
os (ainda que menore
es que os das
d
A
Alamedas).
H
Hierarquicam
mente imeediatamentee inferior à Alameda, a Avenidaa pode reu
unir maior número e//ou
d
diversidade
de funçõess urbanas que
q esta, tais como comércio e seerviços, em
m detrimento das funçõ
ões
d estadia, recreio
de
r
e lazzer.
P
Poder‐se‐á
d
dizer
que see trata de uma via de circulação
c
mais
m urbana que a Alam
meda, em qu
ue até o nome
remete paraa um espaço
o mais bucó
ólico ‐ Álamo.
R ‐ Via dee circulação pedonal e//ou viária, laadeada por edifícios qu
Rua
uando em m
meio urbano
o.
P
Pode
ou não
o apresentaar uma estrrutura verde, o seu traaçado podee não ser un
niforme bem
m como o seu
s
p
perfil
e podee incluir no seu percurrso outros elementos
e
urbanos
u
de outra ordeem ‐ Praças, Largos, etc. ‐
s
sem
que tal compromeeta a sua ideentidade.
H
Hierarquicam
mente, imeediatamentte inferior à Avenidaa, pode reeunir diversas funçõe
es ou apen
nas
c
contemplar
uma delas.
C
Caminho
‐ Faixa
F
de terrreno que co
onduz de um a outro lado,
l
geralm
mente não p
pavimentad
do, podendo
oo
s traçado ser sinuoso
seu
o e o seu peerfil exíguo.
G
Geralmente
associado a meios rurais
r
ou pouco urban
nos pode não
n ser lad
deado nem dar acesso
o a
o
ocupações
u
urbanas.
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C
Calçada
‐ Caaminho ou rua
r empedrrada geralm
mente muito
o inclinada.
L
Ladeira
‐ Caminho ou rua muito in
nclinada.
A
Azinhaga
‐ Caminho
C
dee largura quando muito
o de um carrro, aberto entre
e
valado
os ou muro
os altos.
T
Tipologia
urrbana geralm
mente asso
ociada a meeios urbanoss consolidados, de estrutura orgâânica e gran
nde
d
densidade
d ocupação
de
o do solo.
B
Beco
‐ Rua estreita
e
e cu
urta muitas vezes sem saída.
T
Travessa
‐ Rua
R estreita que estabeelece um elo
o de ligação
o entre duass ou mais viias urbanass.
P
Praça
‐ Espaaço público
o largo e espaçoso de forma regu
ular e desen
nho urbano
o estudado normalmen
nte
rodeado porr edifícios.
E regra ass praças co
Em
onstituem lugares
l
cen
ntrais, reun
nindo funçõ
ões de carááter público
o, comércio
o e
s
serviços.
Apresentam geralmente
g
extensas árreas livres pavimentad
p
as e/ou arb
borizadas.
P
Praceta
‐ Espaço
E
público geralm
mente com origem nu
um alargam
mento de vvia ou resultante de um
im
mpasse. Geeralmente associado à função
f
habitar, podendo também
m reunir funções de outtra ordem.
L
Largo
‐ Terreiro ou Praça sem form
ma definidaa nem rigor de desenho
o urbano, o
ou que, ape
esar de posssuir
e
estas
características não constitui centralidad
de, não reun
nindo por vezes funçõees além da habitação.
h
O Largos são
Os
s muitas vezes esp
paços residu
uais resultaantes do encontro dee várias maalhas urban
nas
d
diferentes,
d forma irrregular, e que não se assumem
de
a
co
omo elemen
ntos estrutu
urantes do território.
t
P
Parque
‐ Espaço verdee público, de
d grande dimensão,
d
destinado
d
a uso indifferenciado da populaçção
ao
residente no
o núcleo urb
bano que seerve. Espaçço informal com funçõees de recreiio e lazer, eventualmen
nte
v
vedado
e preferencialm
mente fazen
ndo parte dee uma estru
utura verde mais vasta.
Jardim ‐ Esspaço verde urbano, com funçõ
ões de reccreio e esttar das pop
pulações re
esidentes nas
n
im
mediações, e cujo aceesso é pred
dominantem
mente pedo
onal. Integrra geralmen
nte uma esstrutura verrde
m vasta que
mais
q enquadra a estrutu
ura urbana.
E
Estrada
‐ Esspaço com percurso predominan
ntemente não
n urbano
o, que estaabelece ligaação com vias
v
u
urbanas.
R
Rotunda
‐ Praça
P
ou Larrgo de form
ma circular, geralmente
g
e devido à tipologia da sua estrutu
ura viária ‐ em
rotunda.
E
Espaço
de articulação
a
das várias estruturass viárias de um lugar, muitas vezes de valo
or hierárqu
uico
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d
diferente,
que não apreesenta ocup
pação urban
na na sua envolvente imediata.
S
Sempre
quee reúne fun
nções urban
nas e se assume como
o elemento
o estruturan
nte do terriitório, tomaa o
n
nome
de Praaça ou Largo.
A vias ou espaços púb
As
blicos não co
ontemplado
os nos concceitos anterriores são classificadoss, pela Câmaara
M
Municipal,
d harmoniaa com a suaa configuraçção ou área.
de
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ANEXO
O IX
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ANEXO
OX
CATEG
GORIA DAS VIAS
V

TIPO DE LEETREIROS

EX
XEMPLOS

PÚBLICAS

I – Placas de
d Cantaria de
d Mármore

Arru
uamentos do
o Bairro da Brandoa
B

EEstradas de ligação,

com letras cavadas porr igual e

e reestantes arru
uamentos on
nde não

rrotundas e

pintadas a preto fosco

exisstam prédioss

eentroncamentos

II – Placas de
d 12 azulejo
os de 15 x 15
5,

Arru
uamentos do
os Bairros do
os

com bordaaduras linearres e brasão da

Moinhos da Fun
ncheira, da Serra da

cidade, de 12 azulejos de 15 x 15 cm
m

d Mira
Mira e do Alto da

U
Urbanização
o da Serra da
M
Mira.
U
Urbanização
o Moinhos daa
FFuncheira

III – Placas de 13 azulejjos de 15 x 15
1
com bordaaduras artístiicas

Arrruamentos do Perímetro

“pombalinas” encimad
das pelo brassão

Urb
bano da Cidaade

Nú
úcleo da Cidade

da cidade
IV – Placas de 7 azulejo
os de 15 x 15
5
com bordaaduras artístiicas

Arrruamentos do Perímetro

“pombalinas” encimad
das pelo brassão

Urb
bano da Cidaade

Nú
úcleo da Cidade

da cidade
V – Placas metálicas pintadas com
letras a braanco sobre fundo preto
fosco
VI – Moldu
uras metálicaas para suporte
de placas
VII – Postaletes de suporte, tubo dee
< 4,5 cm ǿ
ferro com <>
VIII – Pilar ou Restelo em
e Alvenariaa
para suporrte de placass

Arru
uamentos no
ovos ou cuja
toponímia tenha sofrido alteeração
Arru
uamentos on
nde não existtam
préd
dios de gave
eto nos ponto
os de
acesso
SSuporte das placas V, VI

SSuporte das placas I, II e III
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TABEELA DE TAXA
AS E OUTRASS RECEITAS MUNICIPAIS
M
ALTTERADA E REETIFICADA
INCIDÊÊNCIA
EUROS IVA
I.. SERVIÇOS DIVERSOS
D
1 Afixações de
1.
d editais relativos a pretensões que não sejam de
d interesse público: porr edital: .................8,98 (TTN)
2 Autos de adjudicação ou arremataçção ou se
2.
emelhantes, em hassta públicaa: por au
uto:
.........................................................................................................................................................................18,23 (TTN)
3 Averbamen
3.
ntos, não esp
pecialmentee previstos: .........................................................................................6,00 (NSS)
4 Buscas:
4.
p cada ano
por
o, excetuando o correntee ou aquele que
q expressaamente se in
ndique, aparrecendo ou não
n o objeto
o da
b
busca:
...........................................................................................................................................................7,42 (NS)
5 Certidões, atestados, termos e ou
5.
utros docum
mentos declaarativos não especificados, cuja valiidade é de seis
s
m
meses:
5 Não excedendo uma lauda:
5.1
l
......................................................................................................................5,31 (N
NS)
5 Por cada lauda além da
5.2
d primeira, ainda que in
ncompleta: .......................................................................3,73 (N
NS)
6 Revogada
6.
7 Termos de aberturra e encerramento em
7.
e
livros sujeitos a esta formalidade: po
or cada livvro:
........................................................................................................................................................................8,25 (NSS)
8 Alvarás e outros títtulos, não especialmen
8.
e
te contemp
plados nestaa ou noutra tabela ou
u regulamento
m
municipal:....
..............................................................................................................................................18,96 (NS))
9 Licenciam
9.
mento de antenas
a
de estações de base de
d telefones móveis: por antenaa e por ano:
.............................................................................................................................................................10
0.109,69 (NS))
1 Fornecim
10.
mento de doccumentos, a pedido dos interessado
os, necessários à substitu
uição dos qu
ue tenham sido
s
e
extraviados
ou esteejam em mau esstado, não especiaalmente previstos nesta
n
tabeela:
c
cada:............
....................................................................................................................................................2,92 (N
NS)
1 Fotocópiaas: Revogadaa
11.
1 Base cartográfica:
12.
1 Plantas de
12.1
d localizaçãão:
1
12.1.1
em papel ou digitaal, formato A4:
A
1
12.1.1.1
à esccala 1:2.000::...............................................................................................................................4,68 (N
NS)
1
12.1.1.2
à esccala 1:5.000,, 1:10.000 ou
u 1:25.000:...........................................................................................3,75 (N
NS)
1 Cartas to
12.2
opográficas de
d todo o município:
1
12.2.1
formatto A1, à escaala 1:2.000: por
p folha:...........................................................................................10,33 (N
NS)
1
12.2.2
formatto A1, à escaala 1:5.000: por
p folha:...........................................................................................10,33 (N
NS)
1
12.2.3
por freeguesia, à esscala 1:5.000
0:
1
12.2.3.1
Extin
nta freguesiaa de São Bráss:.........................................................................................................22,74 (NS)
1
12.2.3.2
Extin
nta freguesiaa da Venteiraa:……...................................................................................................21,20 (N
NS)
1
12.2.3.3
Extin
nta freguesiaa da Mina:……
…….....................................................................................................12,41 (N
NS)
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12.2.3.4 Extin
1
nta freguesiaa da Brandoaa:…........................................................................................................9,30 (N
NS)
1
12.2.3.5
Extin
nta freguesiaa de Buraca:…
…………..................................................................................................7,23 (N
NS)
1
12.2.3.6
Restantes Fregueesias:……..................................................................................................................5,17 (N
NS)
1
12.3
Outras Cartas Teemáticas, em
m papel, de
d todo o Município (PDM ord
denamento/ccondicionanttes,
a
administrativ
va, equipameentos e outraas):
1
12.3.1
formatto A0 à escala 1:10.000:…
………………............................................................................................20,68 (NS)
1
12.3.2
formatto A3 à escala 1:25.000:…
……….................................................................................................10,33 (N
NS)
1 Ortofoto
12.4
omapas, em papel, a quaalquer escalaa, a partir de 1:2.000 a 1:50.000:
1
12.4.1
formatto A0:.......................................................................................................................................46,45 (NS)
1
12.4.2
formatto A1:.....................................................................................................................................34,84 (NS)
1
12.4.3
formatto A2:.....................................................................................................................................23,22 (NS)
1
12.4.4
formatto A3:.....................................................................................................................................11,61 (NS)
1
12.4.5
formatto A4:.......................................................................................................................................5,81 (NS)
1 Outras plantas
12.5
p
temááticas elaboraadas à medid
da:
1
12.5.1
Planta "à medida" com compo
osição de tem
mas existente
es:
1
12.5.1.1
Em papel,
p
em qu
ualquer escalla a partir daa 1:2.000 até
é 1:50.000:
1
12.5.1.1.1
forrmato A4 e A3:...............
A
...........................................................................................................23,22 (NS)
1
12.5.1.1.2
forrmato A2, A1
1 e A0:...................................................................................................................30,19 (N
NS)
1
12.5.1.2
Em formato
f
digittal em qualquer escala a partir da 1:2
2.000 à 1:50..000:........................................63,15 (NS)
1
12.5.2
Planta "à medida" com análisees espaciais a realizar:
1
12.5.2.1
Em papel,
p
em qu
ualquer escalla a partir daa 1:2.000 até
é 1:50.000:
1
12.5.2.1.1
forrmato A4 e A3:...............
A
...........................................................................................................58,06 (NS)
1
12.5.2.1.2
forrmato A2, A1
1 e A0:...................................................................................................................87,08 (N
NS)
1
12.5.2.2
Em formato
f
digittal em qualquer escala a partir da 1:2
2.000 à 1:50..000:......................................126,30 (NS)
I OCUPAÇÃ
II.
ÃO DO ESPAÇ
ÇO AÉREO DOMINIAL
1 Palas e alpendres
13.
a
fixos ou articulados, não in
ntegrados no
os edifícios:
1 Sem pub
13.1
blicidade:
por mettro linear de frente ou fraação e por ano:
1
13.1.1
até 1m
m de avanço:.................................................................................................................................7,94 (N
NS)
1
13.1.2
de maiis de 1m de avanço:........
a
........................................................................................................15,87 (NSS)
1 Com pub
13.2
blicidade:
por mettro linear de frente ou fraação e por ano:
1
13.2.1
até 1m
m de avanço:..............................................................................................................................15,87 (N
NS)
1
13.2.2
de maiis de 1m de avanço:........
a
........................................................................................................31,73 (NSS)
1 Toldos:
14.
1 Sem men
14.1
nsagens pub
blicitárias:
por mettro linear de frente ou fraação e por ano
1
14.1.1
até 1m
m de avanço:................................................................................................................................5,16 (N
NS)
1
14.1.2
de maiis de 1m de avanço:........
a
..........................................................................................................10,31 (N
NS)
1 Com mensagens pub
14.2
blicitárias:
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por mettro linear de frente ou fraação e por ano:
1
14.2.1
até 1m
m de avanço:..............................................................................................................................10,31 (N
NS)
1
14.2.2
de maiis de 1m de avanço:........
a
.........................................................................................................20,64 (NS)
1 Sanefas:
15.
por mettro linear ou fração e porr ano:
1 Sem pub
15.1
blicidade:....................................................................................................................................3,45 (NSS)
1 Com pub
15.2
blicidade:..................................................................................................................................6,91 (NS)
1 Passarelas e outras occupações do espaço aéreeo: por m2 ou
16.
o fração e por ano:.....................................9,92 (N
NS)
IIII. OCUPAÇÃ
ÃO DO SOLO OU SUBSOLLO DOMINIA
AIS
1 Construçõ
17.
ões ou instaalações provisórias por motivo
m
de fe
estejos ou outras celebrações ou paara exercício de
c
comércio
ou indústria por m2 ou fraçção e por mês.....................................................................................10,45 (N
NS)
1 Cabine ou
18.
u posto teleffónico: por ano………………
……………….........................................................................35,83 (N
NS)
1 Postos dee transformaação ou semeelhantes, arm
19.
mários das redes elétricaas, telefónicaas ou telecom
municações,, de
T por cabo ou
TV
o de gás: po
or m3 ou fração e por an
no:
1 Até 3 m3
19.1
3:.............................................................................................................................................39,03 (NSS)
1 Por cadaa m3 a mais ou fração:.............................................................................................................14,32 (NS)
19.2
2 Depósitoss subterrâneeos, com exceeção dos desstinados a bo
20.
ombas abasttecedoras:...............................43,38 (N
NS)
p m3 ou fraação e por an
por
no:
2 Depósitoss à superfíciee: por m3 e por
21.
p ano.. ............................................................................................47,72 (N
NS)
2 Pavilhõess, quiosques ou outras construções
22.
c
o fração e por
não incluídaas nos números anteriorees: por m2 ou
a
ano...............
............................................................................................................................................119,03 (NS)
IV
V. OCUPAÇÕ
ÕES DIVERSA
AS
2 Postes e mastros:
23.
m
2 Para deccoração (masstros):
23.1
2
23.1.1
por cada um e porr mês:......................................................................................................................12,16 (N
NS)
2
23.1.2
por cada um e porr ano:...................................................................................................................131,31 (N
NS)
2 Para colocação de an
23.2
núncios:
2
23.2.1
por cada um e porr mês:..................................................................................................................... 18,24 (N
NS)
2
23.2.2
por cada um e porr ano:..................................................................................................................196,96 (NS)
2 Para outtros fins:
23.3
2
23.3.1
por cada um e porr mês:........................................................................................................................4,27 (N
NS)
2
23.3.2
por cada um e porr ano:.....................................................................................................................45,97 (N
NS)
2 Abertura de valas: por metro lineaar e por dia:.........................................................................................2,68 (N
24.
NS)
2 Tubos, co
25.
ondutas, cabo
os condutorees e semelhaantes: por metro linear ou
o fração e p
por ano:
2 Com diâmetro até 20
25.1
0 cm:.......................................................................................................................0,99 (N
NS)
2 Com diâmetro superrior a 20 cm:...........................................................................................................2,00 (N
25.2
NS)
2 Rampas fixas
26.
f
para acesso a garaagens, estaçções de servviço, parquess de estacionamento e todos os loccais
semelhantes:: por ano:
2 Até três metros lineaares:.........................................................................................................................4,14 (N
26.1
NS)
2 Por cadaa metro lineaar a mais:... ....................
26.2
.
.......................................................................................2,42 (NSS)
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27. Esplanadaas abertas e guarda venttos:
2
2 Esplanad
27.1
das abertas:
2
27.1.1
por m2
2 ou fração e por ano:................................................................................................................39,68 (N
NS)
2
27.1.2
por m2
2 ou fração nas
n esplanad
das temporárias ou sazon
nais:............................................................29,76 (N
NS)
2 Guarda ventos
27.2
v
sem publicidade: por metro linear da maiior perpendicular à fachaada ou fração
o e por ano:
2
27.2.1
até um
m metro:.... ................................................................................................................................7,94 (NS)
2
27.2.2
superior a um mettro:.......................................................................................................................11,89 (NS)
2 Revogad
27.3
da
2 Esplanadaas fechadas: por metro quadrado
28.
q
ou fração e porr ano...........................................................79,35 (N
NS)
2 Máquinass ou dispositivos exteriorres de comerrcialização de todo o tipo
29.
o de bens ou
u serviços: po
or m2 ou fraçção
e por ano.....................................................................................................................................................39,68 (NS)
3 Exposição
30.
o de produto
os no exterio
or dos estabeelecimentos onde são co
omercializad
dos: por m2 ou
o fração e por
a
ano...............
...............................................................................................................................................19,84 (NSS)
3 Outras occupações da via pública:
31.
3 Circos e Carrosséis: por
31.1
p m2 ou frração:
3
31.1.1
por semana:........................................................................................................................................2,35 (NSS)
3
31.1.2
por mêês:...............................................................................................................................................8,24 (N
NS)
3 Pistas dee automóveis e outras in
31.2
nstalações prrovisórias: po
or m2 ou fraçção:
3
31.2.1
por semana:...........................................................................................................................................2,94 (N
NS)
3
31.2.2
por mêês:...........................................................................................................................................10,30 (NS)
3
31.3
Bancass de vend
da de pro
odutos e serviços
s
nãão especificcados: por m2 ou fração
f
e por
m
mês:.............
...................................................................................................................................................2,83 (NSS)
3
31.4
Estruturras de exposição destinadas à prom
moção de marcas,
m
camp
panhas de ssensibilização
o ou quaisquer
o
outros
evento
os: por m2 ou
o fração:
3
31.4.1
por semana:..........................................................................................................................................7,70 (N
NS)
3
31.4.2
por mêês:..........................................................................................................................................23,90 (NSS)
3 Outras ocupações
31.5
o
nãão especificaadas: por m2
2 ou fração:
3
31.5.1
por diaa:.............................................................................................................................................0,32 (NS)
3
31.5.2
por semana:.........................................................................................................................................2,30 (NS)
3
31.5.3
por mêês:...........................................................................................................................................6,62 (NS)
3
31.5.4
por an
no:..........................................................................................................................................59,52 (NSS)
V PUBLICIDA
V.
ADE
3 Anúncios Luminosos ou
32.
o Iluminado
os:
3
32.1
por m2 ou
o fração daa área incluíd
da na face dee moldura ou
u num polígo
ono retangullar envolventte da superfíície
p
publicitária:..
...............................................................................................................................................26,79 (NS)
3 Se não puderem
32.2
p
medir‐se nos teermos do n.ºº anterior: po
or metro lineear e por ano
o:…………………
………...3,03 (NS)
3 Frisos lum
33.
minosos, quando sejam complementa
c
ares dos anú
úncios e não entrem na sua medição::
p metro lin
por
near ou fração e por ano::............................................................................................................4,02 (N
NS)
3 Bandeirollas em candeeeiros ou postes: por uniidade e por mês:
34.
m
3 Ocupand
34.1
do a via publica:......................................................................................................................17,70 (NS)
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34.2 Não ocu
3
upando a via publica por unidade e po
or ano..............................................................................11,51 (N
NS)
3 Ocupand
34.3
do a via publica:....................................................................................................................191,21 (NS)
3 Não ocu
34.4
upando a via publica:..............................................................................................................124,27 (N
NS)
3 Painéis, molduras,
35.
m
telas e suportees publicitário
os de lona: por
p m2 ou fraação e por ano:
3 Ocupand
35.1
do a via publica:....................................................................................................................120,94 (NS)
3 Não ocu
35.2
upando a via publica: ...............................................................................................................78,61 (N
NS)
3 Mupis, Ab
36.
brigos, Colun
nas e semelh
hantes: por m2
m ou fração e por ano:
3 Ocupand
36.1
do a via publica: ....................................................................................................................108,84 (N
NS)
3 Não ocu
36.2
upando a via publica: ..............................................................................................................70,76 (NS)
3 Reclamoss eletrónicos, computorizzados ou em sistema de vídeo: por m2
37.
m ou fração e por ano:
3 No local onde o anunciante exerrce a atividad
37.1
de:................................................................................241,87 (N
NS)
3 Fora do local onde o anunciante exerce a atividade:..........................................................................725,61 (N
37.2
NS)
3 Outros diispositivos seemelhantes aos da verba 37 onde se inclua diveersa informaação ou sobrre os quais haja
38.
h
a
anúncios
ou reclamos:
r
po
or m2 ou fraçção e por ano:
3 Ocupand
38.1
do a via publica: ....................................................................................................................290,25 (N
NS)
3 Não ocu
38.2
upando a via publica: ............................................................................................................188,66 (NS)
..............................................34,56 (N
3 Chapas, placas,
39.
p
tabuleetas e telas: por m2 ou frração e por ano..............
a
NS)
4 Vitrinas, mostradorees e semelhaantes em lu
40.
ugar que entteste com a via públicaa: por m2 ou fração e por
a
ano...............
..............................................................................................................................................13,83 (NS)
4 Publicidad
41.
de Móvel:
4 Em transsportes colettivos: por m2
41.1
m ou fração da face do anúncio
a
ou reeclamo e porr ano:
4
41.1.1
No extterior: ....................................................................................................................................17,27 (NSS)
4
41.1.2
No interior, sendo visível do exxterior: ..............................................................................................8,64 (NSS)
4 Em táxiss: por painel,, por viatura e por ano:
41.2
4
41.2.1
No extterior: ...................................................................................................................................69,11 (NS)
4
41.2.2
No interior, sendo visível do exxterior: ............................................................................................34,56 (NSS)
4 Através de inscrições em veículo
41.3
os:
por veículo e por ano................................34,56 (N
4
41.3.1
Quand
do exclusivam
mente alusivvas à firma proprietária:
p
NS)
4
41.3.2
Utilizados predominantementee para o exercício de ativvidade publiccitária: por vveículo e por m2 ou fraçãão:
4
41.3.2.1
por dia:
d ........................................................................................................................................13,23 (NSS)
4
41.3.2.2
por semana:
s
..................................................................................................................................66,14 (NSS)
4
41.3.2.3
por mês:
m .....................................................................................................................................264,51 (NSS)
4
41.3.3
Em outros meios: por m2 ou frração:
4
41.3.3.1
por dia:
d .............................................................................................................................................6,62 (N
NS)
4
41.3.3.2
por semana:
s
..................................................................................................................................33,07 (NSS)
4
41.3.3.3
por mês:
m ......................................................................................................................................132,25 (NS)
4
41.3.4
Em aviões, blimps,, balões, zepelins, insuflááveis e semelhantes: por dispositivo:
4
41.3.4.1
por dia:
d ...........................................................................................................................................6,62 (NS)
4
41.3.4.2
por semana:
s
...................................................................................................................................33,07 (NSS)
4 Publicidad
42.
de Sonora: Em
E aparelhoss emitindo na/ou para a via publica, com
c
fins pub
blicitários:
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42.1 por dia: .................................................................................................................................................9,92 (NS)
4
4 por semana: ...........................................................................................................................................49,59 (N
42.2
NS)
4 por mêss:............................................................................................................................................198,39 (NS)
42.3
4 Placas de proibição dee afixação dee anúncios: por
43.
p cada uma e por ano:.................................................5,96 (N
NS)
4 Distribuição de imp
44.
pressos ou artigos com
m fins publicitários, a via publicaa: por distrribuidor e por
d
dia:...............
..................................................................................................................................................12,81 (N
NS)
4 Fitas Anunciadoras: por m2 ou fraação e por mês:...............
45.
m
....................................................................12,81 (N
NS)
4 Ocupand
45.1
do a via publica:.......................................................................................................................11,58 (N
NS)
4 Não ocu
45.2
upando a via publica:...................................................................................................................7,52 (N
NS)
4 Outra pub
46.
blicidade ain
nda não mencionada:
4 Sendo mensurável
46.1
m
e superfíciee:
em
4
46.1.1
por mêês:.............................................................................................................................................4,95 (NS)
4
46.1.2
por an
no:..........................................................................................................................................39,68 (NSS)
4 Quando apenas men
46.2
nsurável linearmente: po
or metro line
ear ou fração
o:
4
46.2.1
por mêês:.............................................................................................................................................2,48 (NS)
4
46.2.2
por an
no:..........................................................................................................................................19,84 (NSS)
4 Quando não mensurrável de harm
46.3
monia com as
a alíneas antteriores: porr anúncio ou reclamo:
4
46.3.1
por mêês:..............................................................................................................................................6,21 (N
NS)
4
46.3.2
por an
no:...........................................................................................................................................49,59 (NSS)
V REMOÇÃO
VI.
O DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS
4 Revogadaa
47.
V ANIMAISS
VII.
4 Recolha de
48.
d animais:
4 Recolha ao domicílio
48.1
o de animais de pequeno
o porte (até 20
2 kg):........................................................28,07 (TTN)
4 Recolha ao domicílio
48.2
o de animais de médio/grande porte (superior a 20
2 kg):…………
……………………
……...40,05 (TTN)
4 Diárias paara animais capturados
49.
c
o em períod
ou
do de observvação e despiste antirábicco:
4 Animal de
49.1
d pequeno porte (até 20
0 kg):.................................................................................................10,24 (TTN)
4 Animal de
49.2
d médio porte (entre 20
0 kg e 30 kg):......................................................................................13,65 (TTN)
4 Animal de
49.3
d grande po
orte (superio
or a 30 kg):.......................................................................................17,05 (TN
N)
5 Serviços diversos:
50.
d
5 Receção
50.1
o para eutanáásia (animal em sofrimen
nto com necessidade de eutanásia):.............................41,53 (TTN)
5 Aceitaçãão por entregga a título deefinitivo:.............................................................................................35,02 (TTN)
50.2
5 Incineração de cadávveres:....................................................................................................................36,35 (TTN)
50.3
5 Restituiçção de animaais recolhido
50.4
os na via púb
blica:................................................................................40,91 (TTN)
5 Captura de animais em
50.5
e propriedade privada:....................................................................................35,79 (TN
N)
5
50.6
Realizzação de Vistoria para au
utorização, em prédio urban
no, de detenção de
a
animais:………
……………………
……………………
………………………………………………………………………………
……………………
………42,23 (N
NS)
5
50.7
Realizaação de Vistoria
V
para autorizaação, em prédio rússtico ou m
misto, de detenção de
a
animais:........
..................................................................................................................................................42,23 (NS)
V CEMITÉR
VIII.
RIOS
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51. Inumaçõees:
5
5 Inumaçõ
51.1
ões temporárias:
5
51.1.1
Em covvais ou locais de consum
mpção aeróbiia
5
51.1.1.1
Cadááveres de ressidentes no município:...
m
NS)
.....................................................................................23,18 (N
5
51.1.1.2
Cadááveres de ressidentes em outros municípios:...........................................................................40,58 (N
NS)
5 Inumaçõ
51.2
ões perpétuaas:
5
51.2.1
Cadáveres:........................................................................................................................................23,18 (NSS)
5 Em jaziggos particularres:
51.3
5
51.3.1
Cadáveres:..........................................................................................................................................21,63 (N
NS)
5 Em gaveetões municipais:
51.4
5
51.4.1
Por cada período de
d um ano ou fração:
5
51.4.1.1
Em compartimen
c
ntos do 1.º ao
a 3.º piso:...........................................................................................37,20 (NS)
5
51.4.1.2
Nos restantes pissos:........................................................................................................................27,91 (N
NS)
5
51.4.2
Com carácter de permanência:
5
51.4.2.1
Em compartimen
c
ntos do 1.º ao
a 3.º piso:......................................................................................1.212,17 (NS)
5
51.4.2.2
Nos restantes pissos:....................................................................................................................909,12 (NS)
5 Em gaveetões particu
51.5
ulares:...................................................................................................................17,26 (NS)
5 Exumação
52.
o:
5 Por cadaa ossada, inccluindo limpeeza e trasladação dentro do cemitério
52.1
o..............................................23,52 (NS)
5 Por cadaa ossada exu
52.2
umada, mas não
n trasladada:..................................................................................17,21 (N
NS)
5 Ocupação
53.
o de ossárioss, columbário
os e cendrários:
5 Ocupaçãão de ossário
53.1
os: Por cada período de um
u ano ou frração:
5
53.1.1
Em compartimento
os do 1.º ao 4.º piso:
5
53.1.1.1
Prim
meira ocupaçãão: .........................................................................................................................24,11 (N
NS)
5
53.1.1.2
Segu
unda ocupaçãão: .........................................................................................................................12,06 (N
NS)
5
53.1.2
Nos reestantes piso
os:
5
53.1.2.1
Prim
meira ocupaçãão: .........................................................................................................................18,08 (N
NS)
5
53.1.2.2
Segu
unda ocupaçãão: ...........................................................................................................................9,04 (N
NS)
5
53.1.3
Ocupaação de colum
mbários:
P cada perííodo de um ano
Por
a ou fração:
5
53.1.3.1
Prim
meiras cinzas:: ............................................................................................................................12,37 (N
NS)
5
53.1.3.2
Cinzaas subsequentes, até ao limite de qu
uatro (por cad
da):...............................................................1,23 (N
NS)
5 Deposiçãão de cinzas em cendrário:………………
53.2
……………………
……………………
……………………
……………………..….….5,43 (N
NS)
5 Depósito transitório de
54.
d urnas: pello período dee 24 horas ou fração:.......................................................8,44 (NS)
5 Trasladaçções:
55.
5 Dentro do
55.1
d cemitério
o:
5
55.1.1
Cadáveres: .........................................................................................................................................19,88 (N
NS)
5
55.1.2
Ossadaas ou cinzas:: ..............................................................................................................................5,74 (N
NS)
5 Para outtro cemitério
55.2
o:
5
55.2.1
Cadáveres: .........................................................................................................................................13,07 (N
NS)
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55.2.2 Ossadaas ou cinzas:: ..............................................................................................................................6,56 (N
5
NS)
5 Concessõ
56.
ões:
5 Terrenos para sepultturas perpéttuas: ...............................................................................................1.013,40 (NS)
56.1
5 Terrenos para jazigo
56.2
os particularees:
5
56.2.1
Pelos primeiros
p
3 m2
m ou fração
o: ..................................................................................................1.216,08 (N
NS)
5
56.2.2
O quarrto m2 ou fraação: ...................................................................................................................709,38 (NS)
5
56.2.3
O quin
nto m2 ou fraação: ................................................................................................................1.013,40 (N
NS)
5
56.2.4
Cada m2
m ou fração
o a mais: ............................................................................................................1.175,55 (N
NS)
5 Autorizaçção para revestimento de
57.
d sepulturass e colocação de inscriçõ
ões e sinais funerários em
e sepulturaas e
c
construções
f
funerárias:
................................................................................................................................11,72 (N
NS)
5 Serviços diversos:
58.
d
5
58.1
Remoção de revestimento
r
os, com inutilização dos meesmos, aqu
uando das exumações:.
.........................................................................................................................................................................19,09 (N
NS)
5 Transporte a destino
58.2
o final de revvestimentos particulares:..................................................................32,00 (N
NS)
5
58.3
Acomp
panhamento às interveenções em urnas de zinco ou chumbo dentro do cemitério:
c
por
h
hora:.............
.................................................................................................................................................11,97 (N
NS)
5 Emissão
58.4
o de cartão de identificação de constrrutor funerárrio e respetivvos trabalhadores:...................7,22 (N
NS)
5 Obras dee construção, reconstruçção, ampliaçãão ou modifficação de jaazigos, gavettões, ossário
59.
os e sepulturras:
C
Construção,
r
reconstrução
o, ampliação
o ou modificaação de jazigos, gavetõess e ossários:........................... 21,20 (N
NS)
IX
X. VEÍCULOSS
6 Licença de condução de ciclomoto
60.
ores:
6 Por cadaa:..................................................................................................................................................7,25 (N
60.1
NS)
6 Renovaçção da licençça:............................................................................................................................6,53 (N
60.2
NS)
6 Averbam
60.3
mentos: por cada:...........
c
...........................................................................................................6,52 (N
NS)
6 Segundaas vias: por cada:............
60.4
c
.. ......................................................................................................9,13 (NSS)
X INSPECÇÃO
X.
O E FISCALIZZAÇÃO SANITTÁRIA
6 Vistorias e inspeções sanitárias:
61.
6
61.1
Transpo
ortes de pro
odutos alimentares, vistorias higiosssanitárias a veículos d
de transportte de produ
utos
a
alimentares:
6
61.1.1
Por cada vistoria semestral e veículo:.........
v
......................................................................................36,86 (N
NS)
6
61.1.2
Por cada vistoria anual e veículo:.....................................................................................................64,51 (N
NS)
6 Inspeçõees anuais a estabelecime
61.2
e
entos com veenda de carn
nes e seus produtos, nos termos da le
ei:
6
61.2.1
Superm
mercados:...............................................................................................................................376,47 (N
NS)
6
61.2.2
Talhoss:............................................................................................................................................150,59 (N
NS)
6
61.2.3
Minim
mercados, Meercearias e Charcutarias:
C
NS)
....................................................................................125,50 (N
6
61.2.4
Armazzém de produ
utos alimenttares: ..............................................................................................225,88 (N
NS)
6 Vistoriass de salubrid
61.3
dade:.....................................................................................................................63,50 (N
NS)
6 Outras vistorias
61.4
v
ou inspeções:...............................................................................................................34,96 (N
NS)
X INSTALAÇ
XI.
ÇÕES ABASTEECEDORAS DE
D CARBURA
ANTES LÍQUID
DOS, AR E ÁGUA
6 Licenciam
62.
mento de Bom
mbas: por caada uma e po
or ano:
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62.1 Carburantes líquidoss:
6
6
62.1.1
Instalaadas inteiram
mente a via publica:........
p
..................................................................................1.648,30 (N
NS)
6
62.1.2
Instalaadas a via publica mas co
om depósito em propried
dade particullar:.....................................1.401,05 (N
NS)
6
62.1.3
Instalaadas em prop
priedade parrticular mas com depósitto na via pub
blica:...................................1.236,22 (N
NS)
6
62.1.4
Instalaadas inteiram
mente em propriedade particular mas abastecend
do na via publica………….......824,14 (N
NS)
6 Ar ou Ággua:
62.2
6
62.2.1
Instalaadas inteiram
mente na via publica:...........................................................................................158,71 (N
NS)
6
62.2.2
Instalaadas na via publica
p
mas com
c
depósito
o em proprie
edade particu
ular:......................................126,97 (N
NS)
6
62.2.3
Instalaadas em prop
priedade parrticular mas com depósitto na via pub
blica:......................................126,97 (N
NS)
6
62.2.4
Instalaadas inteiram
mente em propriedade particular mas abastecend
do na via publica:…………….....95,21 (N
NS)
6 Volantess, abastecendo na via pu
62.3
ublica:................................................................................................190,45 (NS)
6 Licenciam
63.
mento de Tom
madas: por cada
c
uma e por
p ano:
6 Ar installadas noutras bombas:
63.1
6
63.1.1
Com o compressorr saliente e na
n via publicaa:..................................................................................111,10 (NS)
6
63.1.2
Com o compressorr ocupando apenas
a
o sub
bsolo na via publica:.......
p
...............................................95,21 (N
NS)
6
63.1.3
Com o compresso
or em propriedade partiicular ou dentro de qualquer bomba, mas abasstecendo na via
p
publica:........
................................................................................................................................................63,48 (NSS)
6 Água abastecendo na
63.2
n via publicaa:. .......................................................................................................55,55 (NS)
6 Licenciam
64.
mento de Tún
neis de Lavaggem: por cad
da um e por ano:
a
6 Instalados na via pub
64.1
blica:....................................................................................................................545,16 (N
NS)
6 Instalados em propriedade particular em esp
64.2
paço não ediificado e servvindo para a via publica:.......381,60 (N
NS)
X MERCADOS, VENDA AMBULANT
XII.
A
E
6 Mercadoss:
65.
6 Exercício
65.1
o da atividad
de em mercados:
6
65.1.1
Cartão
o de utilizado
or:............................................................................................................................3,82 (N
NS)
6
65.1.2
Selo an
nual:............................................................................................................................................2,10 (N
NS)
6
65.1.3
Cartão
o de trabalhaador por conta do utilizad
dor:..................................................................................4,21 (N
NS)
6
65.1.4
Selo do cartão de trabalhador
t
por conta do
o utilizador:......................................................................2,11 (NS)
6 Atribuiçãão do Direito
65.2
o de Ocupaçãão de lugarees:
6
65.2.1
Lojas: por m2 ou frração:..................................................................................................................270,46 (TTN)
6
65.2.2
Bancass:
6
65.2.2.1
Peixee:............................................................................................................................................292,64 (TN)
6
65.2.2.2
Horttofrutícolas:.............................................................................................................................234,12 (TTN)
6
65.2.2.3
Outrras:...........................................................................................................................................263,37 (TTN)
6 Ocupaçãão de Lojas: por
65.3
p m2 e por mês:
6
65.3.1
Talhoss, congeladoss e cafés:.....................................................................................................................9,56
6 (I)
6
65.3.2
Outrass:......................................................................................................................................................7,18
8 (I)
6 Ocupaçãão de bancass até 2 metro
65.4
os lineares de frente: porr cada uma e por mês:
6
65.4.1
Peixe:......................................................................................................................................................15,32
2 (I)
6
65.4.2
Hortoffrutícolas:..................................................................................................................................12,25 (I)
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65.4.3 Outrass:................................................................................................................................................13,79 (I)
6
6 Serviçoss diversos:
65.5
6
65.5.1
Arrecaadação em armazéns
a
ou
u depósitos comuns
c
ou em
e cima dass bancas ou prateleiras adjacentes,
a
d
dos
m
mercados
e feiras: por vo
olume e por dia:..............
d
.........................................................................................0,61 (TTN)
6
65.5.2
Utilização de tanqu
ues de lavagem: por cada lavagem:.......................................................................0,30 (TTN)
6
65.5.3
Utilização de câmaaras frigoríficcas:
6
65.5.3.1
por cada
c
50 kg ou
o fração e po
or cada perío
odo de 24 ho
oras ou fraçãão:..............................................0,44 (TTN)
6
65.5.3.2
por cada
c
50 kg ou
o fração e po
or mês:................................................................................................6,44 (TTN)
6
65.5.4
Forneccimento de gelo:
g
por quilo:.. ....................................................................................................0,08 (TN)
6 Venda Am
66.
mbulante:
6 Exercício
66.1
o da atividad
de de vended
dor ambulante:
6
66.1.1
Inscriçção e emissão
o de cartão:............................................................................................................. 5,48 (N
NS)
6
66.1.2
Selo an
nual:.........................................................................................................................................2,20 (NSS)
6 Lugares de terrado: por m2 ou frração e por mês:.............
66.2
m
......................................................................6,46 (I)
(
6 Utilizaçãão de quiosques: por mêss:..........................................................................................................6,90 (II)
66.3
6 Venda saazonal em veeículos e sim
66.4
milares:
6
66.4.1
por m2
2 ou fração e por mês:...............................................................................................................19,38 (I)
6
66.4.2
por an
no:.................................. ........................................................................................................213,20 (I))
6 Venda em
67.
m locais adjaccentes à realização de evventos:
6 Veículoss ou similaress:
67.1
6
67.1.1
por m2
2 ou fração e por dia:..................................................................................................................5,82 (I)
6
67.1.2
por m2
2 ou fração e por mês:.................................................................................................................29,07 (I)
6 Venda em
67.2
e tabuleiross ou similarees:
6
67.2.1
por diaa:...................................................................................................................................................1,94 (I)
6
67.2.2
por mêês:..............................................................................................................................................9,69 (I))
X RUÍDO
XIII
6 Taxa de avaliação acú
68.
ústica: por medição e emissão do respetivo relató
ório:.......................................172,59 (N
NS)
6 Licença especial
69.
e
de ruído para atividades ruidosas
r
tem
mporárias, exceto espettáculos de diversão,
d
feirras,
m
mercados
ou manifestaçõ
ões desportivvas:
6 Pelo fim de semana ou feriados e período no
69.1
oturno de um
ma semana:.................................................41,70 (NS)
6
69.2
Por todos
t
os fins
f
de seemana ou feriados e período noturno d
de um pe
eríodo de 30
d
dia:...............
...............................................................................................................................................145,90 (N
NS)
6 Por todo
69.3
os os fins de semana ou feriados
f
e peeríodo noturno de um peeríodo de 180 dias:.............. 802,50 (N
NS)
6 Por todo
69.4
os os fins de semana ou feriados
f
e peeríodo noturno de um peeríodo de 366 dias:............1.532,06 (NS)
7 Licença especial
70.
e
de ruído
r
para a realização de
d espetácullos de diverssão feiras, m
mercados ou manifestaçõ
ões
d
desportivas:
7 por dia:..................................................................................................................................................13,90 (N
70.1
NS)
7 por um período
70.2
p
de oito
o dias:...............................................................................................................41,70 (NSS)
X CULTURA
XIV.
A E DESPORTTO
7 a 76. Revo
71.
ogadas
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XV. INDEMNIZAÇÕES POR DANOS EM
X
M PATRIMÓN
NIO MUNICIIPAL
7 Material e equipameento instalado no domíínio público: Valor de mercado
77.
m
reaal ou estimaando à data da
liiquidação, accrescido de 20%.............
2
.....................................................................................................................(TTN)
X ACTIVIDADES DIVER
XVI.
RSAS
7 De guardaa‐noturno: por
78.
p ano:.................................................................................................................18,72 (N
NS)
7 De Vendeedor Ambulante de lotariias:...................................................................................................29,52 (NSS)
79.
8 De Arrum
80.
mador de Auttomóveis:............................................................................................................29,52 (NSS)
8 Realização de acampaamentos ocaasionais: por dia:..............................................................................12,42 (NS)
81.
8 Revogadaa
82.
8 Realizaçãão de espettáculos desp
83.
portivos e de
d divertime
entos público
os nas vias,, jardins e demais
d
lugaares
p
públicos
ao ar livre:
8 Provas desportivas:
83.1
d
por prova:..............................................................................................................22,64 (N
NS)
8 Arraiais,, romarias, bailes e outro
83.2
os divertimen
ntos públicoss:................................................................40,95 (N
NS)
8 Revogadaa
84.
8 Realização de fogueiras ou queimadas: por fogueira ou qu
85.
ueimada:.....................................................23,37 (N
NS)
8 Revogadaa
86.
X
XVII.
HIGIENE PÚBLICA E OUTRAS INTERVENÇÕ
ÕES DE INTEERESSE PÚB
BLICO, PARA
A REMOÇÃO
O COERCIVA DE
R
RESÍDUOS
IN
NERTES E OUTROS MATERIAIS
8 Revogadaa
87.
8 Utilização
88.
o de equipam
mentos e servviços: por un
nidade e por hora: Canto
oneiro de limpeza:.....................9,38 (N
NS)
X
XVIII.
TÁXIS
8 Licença:..................................................................................................................................................556,60 (N
89.
NS)
9 Substituiçção de licençça e qualquer averbamen
90.
nto:.................................................................................32,35 (NS)
X ESTACIO
XIX.
ONAMENTO LIMITADO
L
9 Revogado
91.
o
X LICENÇASS ESPECIAIS
XX.
9 Licenças Especiais:
92.
E
9 Licença de recinto de espetáculo
92.1
os e de diverttimentos públicos por 3 anos:....................................163,94 (TTN)
9 Licença de recinto im
92.2
mprovisado/itinerante:
9
92.2.1
Até 3 meses:.........
m
..............................................................................................................................81,54 (N
NS)
9
92.2.2
Até 1 mês:............
m
NS)
...............................................................................................................................27,17 (N
9
92.2.3
Até 1 semana:......
s
............................................................................................................................15,53 (NSS)
9 Licença acidental de recinto de diversão
92.3
d
paraa espetáculo
os de naturezza artística:.............................22,24 (N
NS)
X SERVIÇO
XXI.
OS DE POLÍCIA MUNICIPA
AL
9 Revogadaa
93.
X
XXII.
COMISSSÕES ARBITR
RAIS MUNICIIPAIS
9 Revogadaa
94.
X
XXIII.
LICENC
CIAMENTO ZEERO
X
XXIII.1
Proced
dimentos paara ocupação
o do espaço público e se
emipúblico municipal
m
abrrangida pelo
o Licenciamento
Z
Zero
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95. Mera Com
9
municação Prévia
9
95.1
Tratameento das info
ormações con
ntidas na Meera Comuniccação Prévia relativas à o
ocupação do espaço público
m
municipal.....
.................................................................................................................................................131,00 (N
NS)
9 Comunicaação Prévia com
96.
c
Prazo
9 Tratameento das info
96.1
ormações con
ntidas na Comunicação Prévia
P
com Prazo............
P
..........................131,00 (N
NS)
9 Apreciaçção do pedid
96.2
do.......................................................................................................................208,51 (NSS)
9 Remoção
97.
o coerciva de
d quaisquer elementoss de mobiliáário urbano ou suporte publicitário
o instalados no
e
espaço
públicco municipall (por hora).........................................................................................................108,50 (N
NS)
X
XXIII.2
Ocupaação do espaaço público e semipúblicco municipall abrangida pelo
p
Licenciaamento Zero
o
9 Toldos, saanefas, chapéus de sol e similares (po
98.
or m2 ou fração e por mêês)............................................1,13 (N
NS)
9 Estrados e esplanadass (por m2 ou
99.
u fração e po
or mês).............................................................................2,25 (NS)
1 Brinqued
100.
dos mecâniccos ou não (p
por m2 ou fraação e por mês)..............
m
................................................2,25 (N
NS)
1 Vitrines,, expositoress e semelhan
101.
ntes (por m2 ou fração e por mês).....................................................1,13 (N
NS)
1 Floreirass (por m2 ou
102.
u fração e por mês)................................................................................................1,13 (NSS)
1 Arcas e máquinas
103.
m
dee gelados (po
or m2 ou fraçção e por mê
ês)................................................................2,25 (N
NS)
1 Guarda‐ventos (por m2 ou fração e por mês))........................................................................................1,13 (N
104.
NS)
1 Outras ocupações
105.
o
(p
por m2 ou fraação e por mês)
m ...............................................................................2,25 (NSS)
X
XXIII.3
Proce
edimentos para
p
instalaçção, modificcação e encerramento de estabeleecimentos ab
brangidos pelo
p
L
Licenciament
to Zero
1 Mera Co
106.
omunicação Prévia
1
106.1
Receçãão e tratameento das informações co
ontidas na Mera
M
Comun
nicação Prévvia relativas à instalação de
e
estabelecime
entos........................................................................................................................................131,00 (NS)
1
106.2
Receçãão e tratameento das info
ormações contidas na Mera Comuniccação Préviaa relativas à modificação
o de
e
estabelecime
entos..........................................................................................................................................68,34 (NS)
1 Comuniccação Préviaa com Prazo
107.
1
107.1
Receção e traatamento das inform
mações con
ntidas na Comunicaçção Prévia com Praazo.
.....................................................................................................................................................................131,00 (NS)
1
107.2
Apreciaação do pediido........................................................................................................................116,63 (N
NS)
X
XXIII.4
Procedimentos paara operaçõe
es urbanísticcas abrangid
dos pelo Licenciamento ZZero
1 Comuniccação Préviaa através do Balcão
108.
B
do Em
mpreendedo
or
1
108.1
Receçãão e tratamento das inforrmações con
ntidas na Com
municação Prévia.....................................192,95 (N
NS)
X
XXIII.5
Procedimentos re
elativos aos horários
h
de estabelecim
e
ngidos pelo LLicenciamentto Zero
entos abran
1 Mera Co
109.
omunicação Prévia
1
109.1
Receçãão e tratameento das info
ormações co
ontidas na Mera
M
Comunicação Préviia relativas aos
a horários de
e
estabelecime
entos........................................................................................................................................131,00 (NS)
X
XXIII.6
Procedimentos para aberttura e fun
ncionamento
o de installações desp
portivas ab
brangidos pelo
p
L
Licenciament
to Zero
1 Mera Co
110.
omunicação Prévia
1
110.1
Receçãão e tratamento das informações contidas
c
na Mera Comu
unicação Préévia relativaas à abertura e
funcionamen
nto de instalaações desporrtivas................................................................................................143,39 (N
NS)
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XXIII.7 Procedimentos paara registo de
X
d máquinas de diversão
o abrangidoss pelo Licenciamento Zerro
1
111.
Receção
o e tratameento das in
nformações contidas no
o registo reelativo à exploração de
e máquinas de
d
diversão.......
..............................................................................................................................................131,00 (NSS)
1
112.
Receção
o e tratameento das infformações contidas
c
no registo relaativo a alterações de propriedade
p
de
m
máquinas
de diversão.................................................................................................................................131,00 (N
NS)
1 Emissão
113.
o de 2.ªs vias do registo de
d máquinas de diversão...................................................................31,32 (N
NS)
ngidos pelo Licenciamento
X
XXIII.8
Proce
edimentos paara registo de
d estabeleccimentos de
e alojamento
o local abran
Z
Zero
1 Mera Co
114.
omunicação Prévia
1
114.1
Receçãão, processaamento e armazenamento das info
ormações co
ontidas na Mera Comu
unicação Préévia
relativas ao Registo
R
de esstabelecimen
ntos de alojamento local.....................................................................5,68 (N
NS)
1
114.2
Realizaação de vistorias (1).................................................................................................................737,87 (NS)
X
XXIII.9
Procedimentos paara licenciam
mento industtrial Tipo 3 Abrangidos
A
p
pelo
Licenciaamento Zero
o (SIR)
1 Mera Co
115.
omunicação Prévia
1
115.1
Receçãão e tratam
mento das in
nformações contidas naa Mera Com
municação P
Prévia relativvas à atividaade
in
ndustrial...................................................................................................................................................148,19 (NS)
1 Comuniccação Préviaa com Prazo
116.
1
116.1.
Receçãão e tratameento das informações co
ontidas na Comunicação
C
o Prévia com Prazo relatiivas à atividaade
in
ndustrial.....................................................................................................................................................178,08 (N
NS)
1
116.2
Vistoriaas..........................................................................................................................................295,15 (NSS)
1
116.3
Consulttas a entidad
des externass (acresce ao custo cobraado pela entidade consultada)…..................8,25 (N
NS)
LLegenda:
I:: Isento de IV
VA, embora sujeito
s
ao im
mposto.
N Não sujeiito a IVA;
NS:
T Sujeito a IVA à taxa normal;
TN:
T Sujeito a IVA à taxa reeduzida.
TR:
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TABELA DE TARIIFAS DO MUNICIPIO DA AMADORA

VERB
BAS

1.

2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
4.
4.1
4.1.1
4..1.1.1
4..1.1.2
4.1.2
4..1.2.1
4..1.2.2
4.2
4.2.1
4..2.1.1
4..2.1.2

INCIDÊNCIA
A

EUROS*

I ‐ ALUGUER DE FLOREIRAS
uguer de floreiras é calculada de aco
ordo com a formula
f
TA==PU + (Cm + Nf x Nda), em
e
A taarifa pelo alu
quee:
TA ‐ Tarifa de Alluguer
PU ‐ Pagamento
o Único por aluguer………
a
………………………………………
……………………
……………………
…………….90,0
00
Cm ‐ Custo de Manutenção…
M
……………………
……………………
……………………
….…………….…
………….…………
………….……0,10
Nf – N.º de floreeiras
Ndaa ‐ N.º de diaas de aluguerr
II ‐ CULTURA
C
E DESPORTO
D
Museus Municip
pais
p pessoa……
……………………
……………………
……………………
…………….………
……….…………………………0,99
porr entrada e por
Utilização do au
uditório mun
nicipal e do auditório da Biblioteca
B
Feernando Piteira Santos:
o fração………
……………………
……………………
………..…………
…….………………
…………….19,9
92
Até às 20 horas ‐ por hora ou
Dep
pois das 20 horas
h
e nos fiins‐de‐semana ou feriados ‐ por horaa ou fração .…
……………………
…………....29,89
Equ
uipamento dee áudio, luz e multimédiaa ‐ por sessão e por dia:
Data
Sho
ow…………………………………………………………………………
……………………
………………….……………………………….26,15
Projjetor de cineema ……………
……………………
……………………
……………………
…………….………
……….……………
…………….65,4
41
Ecrãã portátil………………………………………………………………
……………………
…………..………
……….……………
………………6,5
54
Equ
uipamento baase de áudio
o (mesa, amp
plificação, co
olunas, micro
ofones de meesa e de púb
blico)..…107,9
93
Leittor de CD……
……………………………………………………………
……………………
………..…………
……………………
……………….9,8
82
Utilização do au
uditório dos Recreios Dessportivos da Amadora, seem equipamento de som
m, luz e
mulltimédia ‐ po
or hora ou fraação:
Utilização para atividades seem fins lucraativos:
Até às 18:00 horas:
De 3.ª
3 a 5.ª feiraa.…………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………..20,94
À 6..ª feira, fins‐de‐semana e feriados….…
……………………
……………………
………..…………
……………………
………………41,87
Dep
pois das 18.0
00 horas:
De 3.ª
3 a 5.ª feiraa.…………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………..31,4
42
À 6..ª feira, fins‐de‐semana e feriados.……
……………………
……………………
……………………
……………………
……………..62,82
Utilização das in
nstalações paara atividadees com fins lu
ucrativos:
Até às 18:00 horas:
De 3.ª
3 a 5.ª feiraa……….…………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………..41,8
87
À 6ªª feira, fins‐d
de‐semana e feriados.……
……………………
……………………
………..………………………………
…………….83,76
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4.2.2
4..2.2.1
4..2.2.2
5.

5.1
5.1.1
5..1.1.1
5.1..1.1.1
5.1..1.1.2
5.1..1.1.3
5..1.1.2
5.1..1.2.1
5.1..1.2.2
5.1..1.2.3
5.1.2
5..1.2.1
5.1..2.1.1
5.1..2.1.2
5.1..2.1.3
5..1.2.2
5.1..2.2.1
5.1..2.2.2
5.1..2.2.3
5.2
5.2.1
5..2.1.1
5.2..1.1.1
5.2..1.1.2
5.2..1.1.3
5..2.1.2
5.2..1.2.1
5.2..1.2.2
5.2..1.2.3
5.2.2
5..2.2.1
5.2..2.1.1
5.2..2.1.2

Deepois das 18:00 horas:
Dee 3.ª a 5.ª feira ….…………
……………………………………………………………
………….………
…………………………………62,8
82
À 6.ª feira, finss‐de‐semanaa e feriados ……………………
…
……………………
……………………
……………………
……………125,64
os um e do
ois dos Reccreios Despo
ortivos da Amadora,
A
seem
Uttilização do salão nobrre e estúdio
eq
quipamento de som, luz e multimédia:
‐ por
p hora ou fração:
f
Uttilização paraa atividades sem fins lucrativos:
Atté às 18:00 horas:
h
Dee 3.ª a 5.ª feira
‐ Salão
S
Nobre…
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………..17,8
86
‐ Estúdio
E
1………………………………………………………………
……………………
……………………
……………………
…………..…18,80
‐ Estúdio
E
2………………………………………………………………
……………………
……………………
……………………
……………..17,32
À 6ª feira, finss‐de‐semana e feriados
‐ Salão
S
Nobre…
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
………………35,71
‐ Estúdio
E
1………………………………………………………………
……………………
……………………
……………………
…………..…37,64
‐ Estúdio
E
2………………………………………………………………
……………………
……………………
……………………
…………..…34,65
Deepois das 18.00 horas:
Dee 3ª a 5ª feirra
‐ Salão
S
Nobre …………………………………………………………
……………………
……………………
……………………
…………….26,7
79
‐ Estúdio
E
1 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
……………..28,2
23
‐ Estúdio
E
2 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………….………
……………………
………….….26,0
00
À 6ª feira, finss‐de‐semana e feriados
‐ Salão
S
Nobre …………………………………………………………
……………………
………..…………
……………………
……………..53,5
58
‐ Estúdio
E
1 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
…………..…56,4
44
‐ Estúdio
E
2 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
…………..…51,9
98
Uttilização das instalações para atividad
des com finss lucrativos:
Atté às 18:00 horas:
h
Dee 3ª a 5ª feirra
‐ Salão
S
Nobre …………………………………………………………
……………………
………....………
…………………………………35,7
71
‐ Estúdio
E
1 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
……………..37,6
64
‐ Estúdio
E
2 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
…………..…34,6
65
À 6ª feira, finss‐de‐semana e feriados
‐ Salão
S
Nobre …………………………………………………………
……………………
………....………
…………………………………71,4
45
‐ Estúdio
E
1 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
…………..…75,2
25
‐ Estúdio
E
2 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
……………..69,3
32
Deepois das 18:00 horas:
Dee 3.ª a 5.ª feira
‐ Salão
S
Nobre …………………………………………………………
……………………
………....………
…………………………………53,5
58
‐ Estúdio
E
1 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
……………..56,4
44
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5.2..2.1.3
5..2.2.2
5.2..2.2.1
5.2..2.2.2
5.2..2.2.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.1.1
7..1.1.1
7..1.1.2
7.1.2
7..1.2.1
7.1..2.1.1
7.1..2.1.2
7..1.2.2
7.1..2.2.1
7.1..2.2.2
7.1.3
7..1.3.1
7.1..3.1.1
7.1..3.1.2
7..1.3.2
7.1..3.2.1
7.1..3.2.2
7.1.4
7..1.4.1
7.1..4.1.1
7.1..4.1.2
7..1.4.2
7.1..4.2.1
7.1..4.2.2

‐ Estúdio
E
2 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
……………..51,9
98
À 6ª feira, finss‐de‐semana e feriados
‐ Salão
S
Nobre …………………………………………………………
……………………
………....………
……………………………….107,16
‐ Estúdio
E
1 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
……………112,8
88
‐ Estúdio
E
2 ……
……………………
……………………
……………………
……………………………....………
……………………
……………103,9
97
Eq
quipamento de áudio, luzz e multiméd
dia:
Eq
quipamento áudio ‐ por sessão
s
e por dia…………………………………………….……
……………………
…………...138,9
94
Eq
quipamento luz ‐ por sesssão e por dia…………………
……………………
…………….………
……………………
…………..160,88
Eq
quipamento multimédia ‐ por sessão e por dia……
……………………
……………..…………………………….………18,28
Prrojetor de cin
nema ‐ por sessão e por dia.………………………………………………………………………
….………107,2
26
Co
omplexo Dessportivo do Monte
M
da Gaalega:
Caampo Relvad
do:
Ed
ducação Físicca ou Desporrto Escolar :
Uttilização de campos
c
com uso de balneários:
‐ por
p hora diurrna ou fração
o …………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………..67,94
Uttilização de campos
c
sem uso de balneários:
‐ por
p hora diurrna ou fração
o …………………
……………………
……………………
……………..……
……………………
………………54,35
Attividades de treino ou formação desp
portiva:
Uttilização de campos
c
com uso de balneários ‐ por hora ou fraçção:
‐ diurna
d
…………
……………………
……………………
……………………
……………………
………………..……………………………….101,9
91
‐ noturna
n
………
……………………
……………………
……………………
……………………
………………..……………………………….152,8
86
Uttilização de campos
c
sem uso de balneários ‐ por hora ou fração:
‐ diurna
d
…………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………….……
……………………
………….…81,5
53
‐ noturna
n
………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………….……
……………………
……………122,27
Attividades com
mpetitivas seem entradas pagas:
Uttilização de campos
c
com uso de balneários‐ por hora
h
ou fraçãão :
‐ diurna
d
…………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………….……
……………………
………..…122,2
27
‐ noturna
n
………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………….……
……………………
……………183,44
Uttilização de campos
c
sem uso de balneários ‐ por hora ou fração:
‐d
diurna …………
……………………
……………………
……………………
………………………………………………………………….……97,83
‐n
noturna ………
……………………
……………………
………………………………………………………………………………
…..………157,75
Attividades com
mpetitivas co
om entradass pagas:
Uttilização de campos
c
com uso de balneários ‐ por hora ou fraçção:
‐d
diurna …………
……………………
……………………
……………………
………………………………………………………………….…149,4
46
‐n
noturna ………
……………………
……………………
……………………………………………………….…
……………………
……….……224,18
Uttilização de campos
c
sem uso de balneários ‐ por hora ou fração:
‐d
diurna …………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………………………………….119,5
57
‐n
noturna ………
……………………
……………………
………………………………………………………………………………
…………..179,34
III ‐ ESTACION
NAMENTO LIMITADO
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8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1
9..1.1
9.1..1.1
9.1.1..1.1
9.1.1..1.2
9.1..1.2
9.1.1..2.1
9.1.1..2.2
9..1.3
9.1..3.1
9.1.3..1.1
9.1.3..1.2
9.1..3.2
9.1.3..2.1
9.1.3..2.2
9.2
9..2.1
9.2..1.1
9.2.1..1.1
9.2.1..1.2
9.2..1.2
9.2.1..2.1
9.2.1..2.2
9..2.2
9.2..2.1
9.2.2..1.1
9.2.2..1.2
9.2..2.2
9.2.2..2.1
9.2.2..2.2
9.3

Caartão de uten
nte de estacionamento limitado:
Peelo segundo e terceiro e por ano ………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………….28,6
65
Peelo quarto e seguintes e por ano ………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………..57,30
Po
or cada segunda via ………
……………………
……………………
……………………
……………….……
……………………
…………..…42,9
98
IV
V – FOTOCOP
PIAS
Fo
ornecimento
o de Fotocópias:
Fo
ornecimento
o de fotocópias simples de documenttos arquivado
os, da exclussiva posse daa Câmara
M
Municipal:
fo
ormato A4:
a preto e bran
nco:
Frrente …………………………………………………
……………………
……………………
……………….……………………………………0,19
freente e verso …………………
……………………
……………………
…………………………………..……
……………………
……………….0,27
a cores:
Frrente …………………………………………………
……………………
……………………
……………….………………………………..….0,51
freente e verso …………………
……………………
……………………
………………………………………………………………………...0,76
fo
ormato A3:
a preto e bran
nco:
Frrente …………………………………………………
……………………
……………………
………………..…
……………………
……………….0,2
22
freente e verso …………………
……………………
……………………
………………………………………………………………………..0,3
32
a cores:
Frrente …………………………………………………
……………………
……………………
………………..…
……………………
……………….0,6
62
freente e verso) …………………
……………………
……………………
……………………
……………….……
……………………
………………0,9
91
Fo
ornecimento
o de outras fo
otocópias sim
mples fora do
o uso de pod
deres de auto
oridade:
fo
ormato A4:
a preto e bran
nco:
Frrente …………………………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
………………0,1
19
freente e verso …………………
……………………
……………………
………………………………………………………………………..0,2
27
a cores:
Frrente …………………………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
………………0,5
51
freente e verso …………………
……………………
……………………
………………………………………………………………….…….0,7
76
fo
ormato A3:
a preto e bran
nco:
Frrente …………………………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………..0,22
freente e verso …………………
……………………
……………………
………………………………….……
……………………
……………...0,3
32
a cores:
Frrente …………………………………………………
……………………
……………………
……………..……
……………………
………………0,62
freente e verso …………………
……………………
……………………
………………………………….……
……………………
………………0,91
Reeprodução, em
e papel, dee peças escrittas ou desen
nhadas arquivadas, nomeeadamente de
d processoss
dee obras e de loteamento ou de outro
os processos
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9..3.1
9..3.2
9..3.3
9.4

9.5

‐ por
p folha
fo
ormato A4: ……………………
…
………………………………………………………………………….…
……………………
………………1,79
9
fo
ormato A3: ……………………
…
………………………………………………………………………….…
……………………
…….………..3,32
ou
utros formattos
‐ por
p metro qu
uadrado ou fração
f
…………
……………………
……………………
……………………
………………….…
…………….6,62
2
Au
utenticação de
d documen
ntos arquivad
dos, incluindo peças escrritas ou desenhadas:
qu
ualquer form
mato:
‐ por
p folha e a acrescer ao montante determinado
d
nos termos do número anterior………
……..……….6,5
52
Aq
quisição de cartão para fotocópias
f
d Biblioteca Fernando Piiteira Santoss………………………………..1,6
da
63
V ‐ PRESTAÇÃ
ÃO DE SERVIÇ
ÇOS PELOS SERVIÇOS
S
DEE POLICIA MU
UNICIPAL

10.
1
10.1
1
10.2

Peela prestação
o de serviçoss pelo Serviço
o de Policia Municipal,
M
usualmente d
designados por
p
grratificados:
Po
or um períod
do mínimo dee 4 horas ……
……………………
……………………
……………….……
……………………
…….……..50 ,0
00
Po
or cada hora ou fração a mais……………
……………………
……………………
……………..……
……………………
………………12,5
50
VII ‐ REMOÇÃO
O COERCIVA DE RESIDUO
OS INERTES E OUTROS MATERIAIS
M

11.
12.
12.1
1
1
12.2
1
12.3
13.
13.1
1
1
13.2
1
13.3
13..3.1
13..3.2
14.

Essta tarifa é caalculada de acordo
a
com a FORMULA
A A prevista no
n artigo 57..º do Código Regulamenttar
do
o Município da
d Amadora
Aq
quisição e su
ubstituição de equipamen
ntos afetos à remoção reesíduos sólid
dos especiais equiparáveiis
a urbanos
Co
ontentores de
d 140 litros de capacidad
de ………………
……………………
……………………
……………………
…..……….49,00
Co
ontentores de
d 240 litros de capacidad
de ………………
……………………
……………………
……………………
………..….53,00
Co
ontentores de
d 1000 litross de capacidade……………………………………………………………….……
…………..223,0
00
VIII ‐ REMOÇÃO DE RESÍDU
UOS DE GRA
ANDES PRODUTORES
Reecolha e tran
nsporte a desstino final do
os resíduos de
d grandes produtores:
‐ por
p tipo de contentor:
c
Co
ontentores até
a 370 litross de capacidaade ………………………………………………………………………
……………..5,2
20
Co
ontentores de
d capacidad
de superior a 370 litros e até 1100 litrros ……..………
……………………
…..………..10,3
38
Co
ontentores em
e profundid
dade, com in
nclusão de saaco descartávvel:
co
om capacidad
de de 3 000 litros …………
……………………
………………………………………………………….…………..26,2
26
co
om capacidad
de de 5 000 litros …………
……………………
………………………………….……
………………….…
…………….37,6
66
VIIII ‐ UTILIZAÇ
ÇÃO DE VEIC
CULOS MUNIICIPAIS DE TRANSPORTEE COLETIVO D
DE PASSAGEEIROS
A tarifa pela utilização de veículos municipais
m
de
d transportee coletivo d
de passageiro
os é calculada
H) x Vh, em que:
q
attravés da fórmula VS=DT x (Vkm + NH
VSS – Valor do Serviço
DTT – Distânciaa Total perco
orrida, ida e volta
v
Vkkm – custo por
p km a usarr na fórmula de cálculo do
d Valor do Serviço…………
S
…………………..……………0,5
50
NH
H – N.º de ho
oras de serviiço para diass completos de
d serviço
Vh
h – valor porr hora a usar na fórmula de cálculo do
o Valor do Seerviço…………
……………………
………………7,50
IX
X ‐ VISTORIASS PARA CON
NCESSÃO DASS LICENÇAS DE LICENÇASS DE ESPETÁ
ÁCULOS
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15.
1
15.1
1
15.2
1
15.3

Vistorias para concessão de
d licenças de espetáculo
os:
Reecinto de Esp
petáculos e de
d Divertimeentos Público
os…………………
……………………
……………………
…..………50,00
0
Reecinto Itineraante ou Imprrovisado………
……………………
……………………
……………………
……….……………
…….…...30,00
0
Reecinto de Divversão para Espetáculos
E
de Natureza Artística……
……………………
………………………….……25,00
0
*Às tarifas previstaas nesta tabeela acresce, sempre que devido o Imposto sobre o Valor Acre
escentado,
IVA, à taxa legal em vigor.
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3

3

2

2

2

3

Descrição

Licença, admissão, alteração
ou prorrogação da
comunicação prévia de
loteamento e obras de
urbanização

1. Apreciação de pedido

2. Emissão de alvará relativo
a operação de loteamento,
por mês ou fração

3. Acresce ao montante
referido no número
anterior:

3.1 Por cada lote por ele
abrangido

3.2 Por cada 120m2 ou
fração de área destinada a
habitação

3.3 Por cada 120m2 ou
fração de área destinada a
comércio e/ou serviços

3.4 Uso industrial, Armazéns
e outras construções
caracterizadas pelo volume,
por m3

Artigo

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Nº Áreas
Atuantes

1.785

45

45

215

750

375

Total
Minutos
Calculados
(minutos)

1.408,42

35,99

35,99

142,49

572,78

279,39

Total
Minutos
Valorizados
(Euros)

5.000

1

1

1

1

1

Dimensão
Média (a)

0,28

35,99

35,99

142,49

572,78

279,39

Minutos
Valorizados
por unidade
(b)

Amortizaçõe
s/
Equipament
os /Serviços
Externos (c)
Ocupação
Via Pública
(m2) (d)

Vertente Económica

Ocupação
Via Pública
(unidade
medida) (e)

Ocupação
Via Pública
(Fact.
Majoração)
(f)

0,28

35,99

35,99

142,49

572,78

279,39

Total Vertente
Económica ‐Taxas
(g)

(b)+(c)+[((d)*((VOVP*
TU)/(e))*(f)]

0,28

35,99

35,99

142,49

572,78

279,39

Valor Total
Estimado ‐ Taxas

11,2

19,75

19,75

131,71

658,56 /
mês ou
fração

N/A

Tabela
Taxas CMA
‐ 2009

12,11

21,35

21,35

142,38

711,88 /
mês ou
fração

N/A

Taxas 2014
CMA
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0,025

18,00

35,99

142,49

572,78

279,39

Proposta de
valor de
taxas

3.7 Estacionamento não
integrado nas partes
comuns, constituindo uma
extensão da fração
autónoma, por m2

3.7.1 Aberto

3.7.2 Fechado

3.8 Áreas técnicas de
equipamento, por m2

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

3

3.6.2 Fechado

Artigo 1º

6. Acresce ao montante
referido no número
anterior:

4. Apreciação de pedido de
alteração ao alvará relativo
a operação de loteamento,
nos termos do nº 8 do
artigo 27º do RJUE
5. Apreciação de outros
pedidos de alteração ao
alvará relativo a operação
de loteamento

4

3.6.1 Aberto

Artigo 1º

3

3

4

4

4

3.6 Estacionamento não
integrado nas partes
comuns, constituindo uma
fração autónoma, por m2

4

3.5 Estacionamento
integrado nas partes
comuns, por m2

Artigo 1º

905

575

885

945

945

945

945

945

711,39

439,95

688,02

771,50

771,50

771,50

771,50

771,50

1

1

300

400

500

400

500

400

711,39

439,95

2,29

1,93

1,54

1,93

1,54

1,93

711,39

439,95

2,29

1,93

1,54

1,93

1,54

1,93

711,39

439,95

2,29

1,93

1,54

1,93

1,54

1,93

658,56

526,85

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

711,58

569,5

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento
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711,39

439,95

Isento

Isento

Isento

4,12

1,54

Isento

2

2

2

2

3

4

7. Aditamento ao alvará
relativo a operação de
loteamento

8. Acresce ao montante
referido no número
anterior:

8.1 Por cada novo lote por
ele abrangido

8.2 Por cada 120 m2 novo
de área destinada a
habitação

8.3 Por cada 120 m2 novo
ou fração de área destinada
a comércio e/ou serviços

8.4 Uso industrial, Armazéns
e outras construções
caracterizadas pelo volume,
por m3 novo

8.5 Estacionamento
integrado nas partes
comuns, por m2

8.6 Estacionamento não
integrado nas partes
comuns, constituindo uma
fração autónoma, por m2

8.6.1 Aberto

8.6.2 Fechado

8.7 Estacionamento não
integrado nas partes
comuns, constituindo uma
extensão da fração

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

4

4

2

6.1 Por cada lote por ele
abrangido

Artigo 1º

945

945

945

1.785

30

45

190

115

190

771,50

771,50

771,50

1.408,42

24,08

35,99

142,49

80,44

142,49

400

500

400

5.000

1

1

1

1

1

1,93

1,54

1,93

0,28

24,08

35,99

142,49

80,44

142,49

1,93

1,54

1,93

0,28

24,08

35,99

142,49

80,44

142,49

1,93

1,54

1,93

0,28

24,08

35,99

142,49

80,44

142,49

Isento

Isento

Isento

11,2

19,75

19,75

131,71

329,28

131,71

Isento

Isento

Isento

12,11

21,35

21,35

142,38

355,93

142,38
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4,12

1,54

Isento

0,025

18,00

35,99

142,49

80,44

142,49

9.1 Apreciação do pedido

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 2º

Artigo 1º

Artigo 1º

Artigo 1º

10. Prorrogação do prazo do
alvará relativo a obras de
urbanização, por cada mês,
ou fração
10.1 Prorrogação, nos
termos do nº 3 do artigo
53º do RJUE, por cada mês,
ou fração
10.2 Prorrogação, nos
termos do nº 4 do artigo
53º do RJUE, por cada mês,
ou fração
10.3 Prorrogação, nos
termos do nº 5 do artigo
53º do RJUE, por cada mês,
ou fração
Licença, admissão da
comunicação prévia de
obras de edificação, e
respetivas prorrogações

9. Emissão de alvará relativo
a obras de urbanização
executadas no exterior de
área abrangida por
operação de loteamento

Artigo 1º

2

8.8 Por cada unidade criada,
sem aumento de área

Artigo 1º

3

3

3

3

4

8.7.2 Fechado

Artigo 1º

4

8.7.1 Aberto

Artigo 1º

autónoma, por m2

405

285

345

375

555

945

945

303,21

206,88

255,04

279,39

423,37

771,50

771,50

30

30

30

1

1

400

500

10,11

6,90

8,50

279,39

423,37

1,93

1,54

10,11

6,90

8,50

279,39

423,37

1,93

1,54

10,11

6,90

8,50

279,39

423,37

1,93

1,54
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569,5

569,50/ mês
ou fração
N/A

711,66

711,66/pedi
do

658,36/p
edido

569,5

279,39

423,37

Isento

Isento

569,50/ mês
ou fração

N/A

2.277,99

Isento

Isento

N/A

N/A

2.107,37

Isento

Isento

3

2

2

3

4

2. Emissão do alvará ou
admissão da comunicação
prévia relativa a obras de
construção, modificação,
reconstrução, ampliação e
demolição, por cada dia

3. Acresce ao montante
referido no número
anterior:

3.1 Uso habitacional, por
m2 de abc

3.2 Uso comercial ou de
serviços, por m2 de abc

3.3 Uso industrial, Armazéns
e outras construções
caracterizadas pelo volume,
por m3

3.4 Estacionamento
integrado nas partes
comuns, por m2

3.5 Estacionamento não
integrado nas partes
comuns, constituindo uma
fração autónoma, por m2

3.5.1 Aberto

3.5.2 Fechado

3.6 Estacionamento não
integrado nas partes
comuns, constituindo uma
extensão da fração
autónoma, por m2

Artigo 2º

Artigo 2º

Artigo 2º

Artigo 2º

Artigo 2º

Artigo 2º

Artigo 2º

Artigo 2º

Artigo 2º

Artigo 2º

4

4

3

1. Apreciação de pedido

Artigo 2º

945

945

945

2.070

385

355

135

130

771,50

771,50

771,50

1614,76

308,59

284,51

86,59

90,01

400

500

400

3.600

150

100

30

1

1,93

1,54

1,93

0,45

2.06

2,85

2,89

90,01

1,93

1,54

1,93

0,45

2,06

2,85

2,89

90,01

1,93

1,54

1,93

0,45

2,06

2,85

2,89

90,01

2,31

2,31

Isento

2,64

2,64

2,64

11,86/
mês ou
fração

N/A

2,5

2,5

Isento

2,86

2,86

2,86

12,82/ mês
ou fração

N/A
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4,12

1,54

Isento

0,45

2,06

2,85

2,89

90,01

3

3

5. Prorrogação nos termos
do nº6 do artigo 58º do
RJUE, por cada dia

6. Prorrogação nos termos
do nº7 do artigo 58º do
RJUE, por cada dia

Casos especiais

1. Apreciação de pedido de
emissão de alvará

Artigo 2º

Artigo 2º

Artigo 3º

Artigo 3º

Artigo 3º

Artigo 3º

3

4. Prorrogação nos termos
do nº5 do artigo 58º do
RJUE, por cada dia

Artigo 2º

2. Emissão de alvará de
licença ou de admissão da
comunicação prévia relativa
a construção, reconstrução,
ampliação, ou alteração de
edificações ligeiras não
consideradas de escassa
relevância urbanística:
2.1 Construção,
reconstrução ou
modificação de muros de
suporte ou vedações, por
metro linear ou fração

4

3.7 Jazigos particulares
situados em cemitérios
municipais, por m2 de abc

Artigo 2º

3

3

4

3.6.2 Fechado

Artigo 2º

4

3.6.1 Aberto

Artigo 2º

345

80

180

180

150

265

945

945

269,30

56,92

143,97

143,97

119,89

197,34

771,50

771,50

100

1

30

30

30

7

400

500

2,69

56,92

4,80

4,80

4,00

28,19

1,93

1,54

2,69

56,92

4,80

4,80

4,00

28,19

1,93

1,54

2,69

56,92

4,80

4,80

4,00

28,19

1,93

1,54

2,51

N/A

N/A

14,81

13,04

N/A

2,31

2,31

2,71

N/A

N/A

16,01

14,09

N/A

2,5

2,5

300

2,69

56,92

4,80

4,80

4,00

28,19

Isento

Isento

Artigo 3º

3

3

2.6 Instalação de ascensores
e monta‐cargas (incluindo
motores), por cada

2.7 Instalação de ascensores
e plataformas elevatórias
para deficientes, por cada

Artigo 3º

3

Artigo 3º

Artigo 3º

3

2.3.2 Esplanadas fechadas,
por m2

Artigo 3º

Artigo 3º

4

2.3.1 Esplanadas abertas
com guarda‐ventos, por m2

Artigo 3º

2.4 Construção de
marquises ou corpos
salientes, definitivos ou
provisórios, que não
constem do projeto
inicialmente aprovado, por
m2
2.5 Modificação das
fachadas dos edifícios, por
abertura, ampliação ou
encerramento de portas ou
janelas, posterior a
autorização de utilização,
por unidade de vão
modificado

4

2.3 Construção de
esplanadas

Artigo 3º

3

2.2 Construção,
reconstrução ou
modificação de telheiros,
hangares, barracões,
alpendres, capoeiras e
semelhantes, quando do
tipo ligeiro e ainda de
terraços no prolongamento
dos edifícios ou quando
sirvam de cobertura
utilizável em logradouros,
por m2

105

105

420

420

535

235

415

69,90

69,90

329,51

329,51

447,65

189,96

325,50

1

1

40

20

15

15

150

69,90

69,90

8,24

16,48

29,84

12,66

2,17

69,90

69,90

8,24

16,48

29,84

12,66

2,17

69,90

69,90

8,24

16,48

29,84

12,66

2,17

Isento

42,80

9,88

19,75

197,57

19,75

1,98

Isento

46,26

10,68

21,35

213,57

21,35

2,14
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ISENTO

ISENTO

8,24

16,48

29,84

12,66

2,17

4

4

4

2. Emissão de alvará de
autorização de utilização,
relativo a:

2.1 Uso habitacional, por
m2 de abc

2.2 Uso comercial e de
serviços por m2 de abc

2.3 Uso industrial, armazéns
e outras construções
caracterizadas pelo volume,
por m3

2.4 Estacionamento
integrado nas partes
comuns, por m2

2.5 Estacionamento não
integrado nas partes
comuns, constituindo uma
fração autónoma, por m2

2.5.1 Aberto

2.5.2 Fechado

Artigo 4º

Artigo 4º

Artigo 4º

Artigo 4º

Artigo 4º

Artigo 4º

Artigo 4º

Artigo 4º

4

4

4

1. Apreciação de pedido

Artigo 4º

4

Autorização de utilização e
de alteração do uso

Artigo 4º

40

40

40

645

295

235

105

32,54

32,54

32,54

513,27

238,12

189,96

85,72

15

15

15

2.500

150

100

1

2,17

2,17

2,17

0,21

1,59

1,90

85,72

2,17

2,17

2,17

0,21

1,59

1,90

85,72

2,17

2,17

2,17

0,21

1,59

1,90

85,72

0,22

0,22

ISENTO

0,65

0,98

0,49

N/A

0,24

0,24

ISENTO

0,70

1,06

0,53

N/A

302

2,17

0,80

ISENTO

0,21

1,59

1,90

85,72

2.6 Estacionamento não
integrado nas partes
comuns, constituindo uma
extensão da fração
autónoma, por m2

2.6.1 Aberto

2.6.2 Fechado

Autorização de utilização ou
suas alterações previstas em
legislação específica

1. Apreciação de pedido de
emissão de alvará ou suas
alterações

2. Emissão de alvará

3. Em função do uso e
dimensão do
estabelecimento, acrescem
as seguintes taxas:

3.1 Estabelecimentos de
restauração e/ou bebidas,
por m2 de abc (DL
234/2007, de 19 de Junho)

Artigo 4º

Artigo 4º

Artigo 4º

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

3

3

3

4

4

85

315

85

40

40

53,89

238,22

56,35

32,54

32,54

80

1

1

15

15

0,67

238,22

56,35

2,17

2,17

0,67

238,22

56,35

2,17

2,17

0,67

238,22

56,35

2,17

2,17

Vários

263,42

N/A

0,22

0,22

Vários:
a)com
fabrico
próprio »
355,93 ‐
b)estabeleci
mento com
dança »
889,85 ‐
c]estabeleci
mento com
lotação
superior a
16 lugares e
inferior a 40
» 355,93 ‐
d]estabeleci
mento com

284,75

N/A

0,24

0,24

303

0,67

238,22

56,35

ISENTO

ISENTO

3

3

3

3

3

3

3

3

3.3 Estabelecimentos
hoteleiros ‐ Por cada
unidade de ocupação

3.4 Aldeamentos turísticos ‐
Por cada unidade de
ocupação

3.5 Apartamentos turísticos
‐ Por cada unidade de
ocupação

3.6 Conjuntos turísticos
(resorts) ‐ Por cada unidade
de ocupação

3.7 Empreendimentos de
turismo de habitação ‐ Por
cada unidade de ocupação

3.8 Empreendimentos de
turismo no espaço rural ‐
Por cada unidade de
ocupação

3.9 Parques de campismo e
de caravanismo ‐ Por cada
unidade de ocupação

3.10 Empreendimentos de
turismo da natureza ‐ Por
cada unidade de ocupação

3.11 Hipermercados

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

Artigo 5º

5

3

3.2 Estabelecimentos de
alojamento local (artº 3º, DL
39/2008, de 7 de Março) ‐
Por cada unidade de
ocupação

2.010

95

95

195

195

195

195

195

195

60

1566,60

68,96

68,96

134,62

134,62

134,62

134,62

134,62

134,62

40,90

1

8

50

4

4

15

6

6

15

4

1.566,60

8,62

1,38

33,66

33,66

8,97

22,44

22,44

8,97

10,23

1.566,60

8,62

1,38

33,66

33,66

8,97

22,44

22,44

8,97

10,23

1.566,60

8,62

1,38

33,66

33,66

8,97

22,44

22,44

8,97

10,23

4,939,18

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Isento

Isento

5,339,06

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Isento

Isento

lotação
superior a
40 lugares »
711,88

304

15.000

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

Isento

3

3

3.14Para outros usos
comerciais especiais, por
m2 de abc

3.15 Instalações de
armazenamento de garrafas
de gás, por m2

Vistorias

1. Para emissão de
autorização de utilização
relativa a construções
novas, ampliadas,
reconstruídas ou
remodeladas, por fogo e
seus anexos ou unidade
ocupacional‐

Artigo 5º

Artigo 5.º

Artigo 6º

Artigo 6º

3

3

3.13 Minimercados

Artigo 5º

4

3.12 Supermercados

Artigo 5º

90

945

615

725

1.490

64,59

734,60

478,53

558,51

1150,20

1

80

300

1

1

64,59

9,18

1,60

558,51

1.150,20

64,59

9,18

1,60

558,51

1.150,20

64,59

9,18

1,60

558,51

1,150,20

42,80

N/A

Vários

2,469,59

3,292,79

46,26

305

Isento

75

1,60

Vários ( Por
unidade) : a)
hipermerca
dos »
5.339,06 ‐ b)
supermerca
dos »
3.559,38 ‐ c)
minimercad
os »
2.669,53 ‐ d)
mercearias,
estabelecim
entos de
venda de
pão »
266,95 e)
talho,
salsicharias,
peixarias e
similares »
266,95
N/A

7.500

10.000

2,669,53

3,559,38

3

3

3

3

3

3

3. Serviços de restauração
e/ou bebidas (DL 234/2007,
de 19 de Junho), por cada

4. Estabelecimentos de
alojamento local (artº 3º, DL
39/2008, de 7 de Março),
por cada

5. Estabelecimentos
hoteleiros

5.1 Por cada

5.2 Por cada unidade de
ocupação

6. Aldeamentos turísticos

6.1 Por cada

6.2 Por cada unidade de
ocupação

7. Apartamentos turísticos

7.1 Por cada

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

3

4

2. Para efeitos do artigo 89º
e seguintes do RJUE, por
cada

Artigo 6º

395

225

395

225

395

120

135

105

304,94

158,18

304,94

158,18

304,94

74,41

86,45

76,63

1

6

1

15

1

1

1

1

304,94

26,36

304,94

10,55

304,94

74,41

86,45

76,63

304,94

26,36

304,94

10,55

304,94

74,41

86,45

76,63

304,94

26,36

304,94

10,55

304,94

74,41

86,45

76,63

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

82,32

32,93

46,26

46,26

46,26

46,26

46,26

46,26

88,98

35,6

306

304,94

26,36

304,94

10,55

304,94

Isento

Isento

35,60

3

3

3

3

3

3

8. Conjuntos turísticos
(resorts)

8.1 Por cada

8.2 Por cada unidade de
ocupação

9. Empreendimentos de
turismo de habitação

9.1 Por cada

9.2 Por cada unidade de
ocupação

10. Empreendimentos de
turismo no espaço rural

10.1 Por cada

10.2 Por cada unidade de
ocupação

11. Parques de campismo e
de caravanismo

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

3

7.2 Por cada unidade de
ocupação

Artigo 6º

225

395

225

395

225

455

225

158,18

304,94

158,18

304,94

158,18

352,58

158,18

4

1

4

1

15

1

6

39,54

304,94

39,54

304,94

10,55

352,58

26,36

39,54

304,94

39,54

304,94

10,55

352,58

26,36

39,54

304,94

39,54

304,94

10,55

352,58

26,36

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46,26

46,26

46,26

46,26

46,26

46,26

46,26

307

39,54

304,94

39,54

304,94

10,55

352,58

26,36

3

4

3

3

4

12.1 Por cada

12.2 Por cada unidade de
ocupação

14. Vistoria para verificação
de obras de correção

15. Vistoria à execução de
primeira laje

16. Vistoria para efeitos de
direito de preferência

17. Vistoria de alinhamento
e cota de soleira

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

Artigo 6º

4

3

3

12. Empreendimentos de
turismo da natureza

Artigo 6º

Artigo 6º

3

11.2 Por cada unidade de
ocupação

Artigo 6º

18. Outras vistorias não
previstas nos números
anteriores, por fogo e seus
anexos ou unidade
ocupacional
19. Para receção provisória
ou definitiva de obras de
urbanização – por m2 da
área bruta recebida

3

11.1 Por cada

Artigo 6º

315

75

195

120

120

180

225

395

225

390

261,54

45,68

159,34

74,41

74,41

139,97

158,18

304,94

158,18

303,30

2.000

1

1

1

1

1

8

1

50

1

0,13

45,68

159,34

74,41

74,41

139,97

19,77

304,94

3,16

303,30

0,13

45,68

159,34

74,41

74,41

139,97

19,77

304,94

3,16

303,30

0,13

45,68

159,34

74,41

74,41

139,97

19,77

304,94

3,16

303,30

N/A

42,80

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46,26

46,26

46,26

46,26

46,26

46,26

46,26

46,26

46,26

308

ISENTO

45,68

ISENTO

ISENTO

ISENTO

Isento

19,77

304,94

3,16

303,30

3

4

4

1. Emissão de pareceres ou
informações urbanísticas

2. Exposições diversas no
âmbito de um
procedimento

Pedidos de redução e
substituição de caução

1. Apreciação do pedido de
redução de caução, por lote

2. Apreciação do pedido de
substituição de caução, por
lote

Pareceres externos
obrigatórios

1. Obtenção de cada
Parecer

Apreciação de outros
pedidos não inseridos nos
artigos anteriores

1. Por cada

Obras executadas na via
pública

1. Apreciação dos projetos
ou pedidos

Artigo 7º

Artigo 7º

Artigo 8º

Artigo 8º

Artigo 8.º

Artigo 9º

Artigo 9º

Artigo 10º

Artigo 10º

Artigo 11º

Artigo 11º

4

4

4

3

Análise de outros pedidos
de informação

Artigo 7º

105

105

105

75

75

90

90

90,73

75,87

75,87

53,08

53,08

64,99

64,99

1

1

1

1

1

1

1

90,73

75,87

75,87

53,08

53,08

64,99

64,99

90,73

75,87

75,87

53,08

53,08

64,99

64,99

185,56

75,87

75,87

53,08

53,08

64,99

64,99

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

309

90,73

75,87

75,87

53,08

53,08

ISENTO

ISENTO

3

3

3

3

2

1. Empreendimentos de
turismo de habitação

2. Empreendimentos de
turismo no espaço rural

3. Parques de campismo e
de caravanismo

Registo de estabelecimento
local

1. Fornecimento de placa
identificativa dos
estabelecimentos de
alojamento local (por cada)

Constituição de propriedade
horizontal

1. Apreciação de pretensões
relativas à constituição de
propriedade horizontal

Análise de pedidos de
informação prévia

1. Prevista no nº 1 do artigo
14º do DL 555/99, de 16 de
Dezembro

2. Prevista no nº 2 do artigo
14º do DL 555/99, de 16 de
Dezembro

3. Prevista no nº 3 do artigo
17º do DL 555/99, de 16 de
Dezembro

Artigo 12º

Artigo 12º

Artigo 12º

Artigo 13º

Artigo 13º

Artigo 14º

Artigo 14º

Artigo 15º

Artigo 15º

Artigo 15º

Artigo 15º

3

3

3

Auditoria para fixação de
classificação

Artigo 12º

100

500

150

45

75

120

120

120

58,89

378,81

98,76

29,00

45,68

74,41

74,41

74,41

1

1

1

1

1

1

1

1

58,89

378,81

98,76

29,00

45,68

74,41

74,41

74,41

42,19

58,89

378,81

98,76

110,80

87,87

74,41

74,41

74,41

58,89

378,81

98,76

110,30

87,87

74,41

74,41

74,41

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

310

58,89

378,81

98,76

110,8

87,87

74,41

74,41

74,41

3

3

1.1 Edifícios

1.2 Obras de urbanização

2. Emissão de licença
especial ou comunicação
prévia

2.1 Edifícios, por dia

2.2 Obras de urbanização,
por mês ou fração

Análise de pedido de
destaque

1. Apreciação

Licenciamento de projetos
de revestimento florestal

1. Apreciação do projeto

2. Vistoria

Artigo 16º

Artigo 16º

Artigo 16º

Artigo 16º

Artigo 16º

Artigo 17º

Artigo 17º

Artigo 18º

Artigo 18º

Artigo 18º

4

4

3

4

1. Apreciação

Artigo 16º

3

Obras inacabadas

Artigo 16º

180

240

165

255

165

195

120

133,26

181,83

110,80

197,05

124,80

139,37

74,81

1

1

1

1

30

1

1

133,26

181,83

110,80

197,05

4,16

139,37

74,81

133,26

181,83

110,80

197,05

4,16

139,37

74,81

133,26

181,83

110,80

197,05

4,16

139,37

74,81

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

311

133,26

181,83

110,80

197,05

4,16

139,37

74,81

3

3

1. Emissão de parecer

2. Apreciação do projeto

3. Vistoria

4. Emissão de alvará

Exploração de massas
minerais (DL 340/2007, de
12 de Outubro)

1. Emissão de Parecer de
localização

2. Apreciação de pedido de
licenciamento

3. Vistorias

4. Emissão de alvará

Instalação e funcionamento
das infraestruturas de
suporte das estações de
radiocomunicações (DL

Artigo 19.º

Artigo 19.º

Artigo 19.º

Artigo 19.º

Artigo 19.º

Artigo 20º

Artigo 20º

Artigo 20º

Artigo 20º

Artigo 20º

Artigo 21º

2

3

3

3

4

4

Licenciamento de projetos
de modelação de terrenos e
de destruição do coberto
vegetal ‐ ordem foi alterada.

2

3. Emissão de alvará

Artigo 18º

75

285

240

180

75

180

240

90

75

53,08

206,34

171,15

122,98

53,08

133,26

181,83

64,99

53,08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

53,08

206,34

171,15

122,98

53,08

133,26

181,83

64,99

53,08

53,08

206,34

171,15

122,98

53,08

133,26

181,83

64,99

53,08

53,08

206,34

171,15

122,98

53,08

133,26

181,83

64,99

53,08

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

312

53,08

206,34

171,15

122,98

53,08

133,26

181,83

64,99

53,08

1.1 Instalações da classe A 1

1.2 Instalações da classe A 2

1.3 Instalações da classe A 3

Artigo 22º

Artigo 22º

Artigo 22º

Artigo 22º

Artigo 22º

3. Emissão de autorização

Artigo 21º

Licenciamento de
instalações de
armazenamento e de
abastecimento de
combustíveis líquidos,
gasosos derivados do
petróleo e de origem
biológica
1. Apreciação de projetos de
instalações de
armazenamento e de
abastecimento de
combustíveis (por cada
projeto)

2

2. Obtenção de consultas a
entidades externas

Artigo 21º

3

3

3

3

2

1. Apreciação

Artigo 21º

11/2003)

260

260

200

345

165

545

198,69

198,69

150,52

253,45

111,07

423,27

1

1

1

1

1

1

198,69

198,69

150,52

253,45

111,07

423,27

125,00

125,00

125,00

323,69

323,69

275,52

253,45

111,07

423,27

323,69

323,69

275,52

253,45

111,07

432,19

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

313

323,69

323,69

275,52

20,000,00

10.109,69 (
conforme
Tabela de
Taxas e
outras
Receitas
Municipais ‐
I ‐ Serviços
Diversos ‐ nº
8)

N/A

111,07

423,27

N/A

N/A

3

3

1.2 Instalações da classe A 2

1.3 Instalações da classe A 3

1.4 Posto de abastecimento
de combustível de consumo
público

Artigo 23º

Artigo 23º

Artigo 23º

3

1.1 Instalações da classe A 1

Artigo 23º

3

3

3

3

3

1. Emissão de alvará de
exploração

1.5 Instalações de
armazenamento de outros
produtos derivados de
petróleo com 200 m³ ≤
capacidade ≤ 500 m³
1.6 Projeto da rede de
distribuição associado a
reservatórios / postos de
garrafas de GPL < 50 m³
2. Inspeções/vistorias de
instalações de
armazenamento e de
abastecimento de
combustíveis (por cada
inspeção/vistoria)
Emissão de alvará relativo a
exploração de instalações
de armazenamento e de
abastecimento de
combustíveis líquidos,
gasosos derivados do
petróleo e de origem
biológica

1.4 Posto de abastecimento
de combustível de consumo
público

Artigo 23º

Artigo 23º

Artigo 22º

Artigo 22º

Artigo 22º

Artigo 22º

540

540

540

540

200

170

400

340

403,40

403,40

403,40

403,40

150,52

126,44

311,08

262,91

1

1

1

1

1

1

1

1

403,40

403,40

403,40

403,40

150,52

126,44

311,08

262,91

250,00

80,00

175,00

150,00

403,40

403,40

403,40

403,40

400,52

206,44

486,08

412,91

403,40

403,40

403,40

403,40

400,52

206,44

486,08

412,91

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

314

125.000,00

403,40

403,40

403,40

400,52

206,44

486,08

412,91

2.2 Instalações da classe A 2

2.3 Instalações da classe A 3

Artigo 23º

Artigo 23º

Inspeção de ascensores,
escadas mecânicas, tapetes
rolantes e monta‐cargas

1. Inspeções (por cada
equipamento)

Artigo 24º

Artigo 24º

Artigo 23º

Artigo 23º

2.4 Posto de abastecimento
de combustível de consumo
público
2.5 Instalações de
armazenamento de outros
produtos derivados de
petróleo com 200 m³ ≤
capacidade ≤ 500 m³
2.6 Rede de distribuição
associado a reservatórios /
postos de garrafas de GPL <
50 m³

2.1 Instalações da classe A 1

Artigo 23º

Artigo 23º

2. Para exploração
provisória (por cada mês):

Artigo 23º

Artigo 23º

Artigo 23º

1.5 Instalações de
armazenamento de outros
produtos derivados de
petróleo com 200 m³ ≤
capacidade ≤ 500 m³
1.6 Rede de distribuição
associado a reservatórios /
postos de garrafas de GPL <
50 m³

3

3

3

3

3

3

3

3

540

540

540

540

540

540

540

540

403,40

403,40

403,40

403,40

403,40

403,40

403,40

403,40

4

4

4

4

4

4

1

1

100,85

100,85

100,85

100,85

100,85

100,85

403,40

403,40

100,85

100,85

100,85

100,85

100,85

100,85

403,40

403,40

100,85

100,85

100,85

100,85

100,85

100,85

403,40

403,40

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

315

100,85

100,85

500,00

100,85

100,85

100,85

403,40

403,40

2

2

6

6

6

2. Reinspecções (por cada
equipamento)

3. Selagem e desselagem de
ascensores, escadas
mecânicas, tapetes rolantes
e monta‐cargas (por cada
equipamento)

Licenciamento de obras de
edificação em áreas urbanas
de génese ilegal (AUGI)

1. Brandoa

1.1 Frente do lote, por
metro linear ou fração de
metro

1.2 Habitação, por m2 ou
fração de metro

1.3 Comércio, industria e
serviços, por m2 ou fração
de metro

2. Moinhos da Funcheira,
Serra da Mira, Alto dos
Moinhos, Casal da Mira,
Casal do Rebentão, Terras
dos Canos e outros núcleos
de génese ilegal

2.1 Frente do lote, por
metro linear ou fração de
metro

Artigo 24º

Artigo 24º

Artigo 25º

Artigo 25º

Artigo 25º

Artigo 25º

Artigo 25º

Artigo 25º

Artigo 25º

6

2

1.2 Extraordinárias

Artigo 24º

2

1.1 Periódicas

Artigo 24º

2.145

1.405

1.275

2.145

120

120

120

120

1733,80

1122,51

1018,15

1733,80

82,08

82,08

82,08

82,08

5

110

80

5

1

1

1

1

346,76

10,20

12,73

346,76

82,08

82,08

82,08

82,08

121,68

121,68

121,68

121,68

346,76

10,20

12,73

346,76

203,76

203,76

203,76

203,76

346,76

10,20

12,73

346,76

203,76

203,76

203,76

203,76

179,78

25,61

11,79

460,00

N/A

N/A

N/A

N/A

194,33

27,68

12,75

497,24

129,71

129,71

129,71

129,71

316

194,33

10,2

12,73

497,24

203,76

203,76

203,76

203,76

Artigo 27º

Artigo 27º

Artigo 27º

Artigo 27º

Artigo 26º

Artigo 26º

3. Áreas Urbanas de Génese
Ilegal

1. Para efeitos do disposto
no nº 4 do artigo 44º do
RJUE, por m2 de área de
cedência
2. Para efeitos do disposto
no artigo 53º do PDM, por
cada lugar de
estacionamento

Taxa de Compensação

4

3

2

Assuntos administrativos

Artigo 26º

Artigo 26º

6

2.3 Comércio, industria e
serviços, por m2 ou fração
de metro

Artigo 25º

1. Depósito da Ficha Técnica
de Habitação, ao abrigo do
nº 3 do artigo 5º do
Decreto‐Lei nº 68/2004 de
25 de Março
2. Averbamento em
processo e em alvará de
licença ou de autorização,
relativo a mudança de
titular, de técnico projetista,
de técnico responsável ou
dos respetivos endereços
3. Certidões ou documento
similar para efeitos de
alvará de Industrial de
Construção Civil, por cada
obra

6

2.2 Habitação, por m2 ou
fração de metro

Artigo 25º

80

105

75

1.405

1.275

56,92

62,77

53,08

1122,51

1018,15

1

1

1

110

80

56,92

62,77

53,08

10,20

12,73

56,92

62,77

53,08

10,20

12,73

ISENTO

25,62

2,05

56,92

62,77

53,08

10,20

12,73

ISENTO

7902,65

92,20

32,93

65,86

50,00

15,94

11,79

ISENTO

8.542,45

99,66

35,6

71,19

54,05

17,23

12,75

317

ISENTO

8.542,45

99,66

56,92

62,77

53,08

10,2

12,73

TABELA DE TAXAS DA ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA
NOTA JUSTIFICATIVA DAS ISENÇÕES, INCENTIVOS E DESINCENTIVOS

Nos termos do disposto no art.º 8.º n.º 2 alínea d) do Regime Geral das Taxas das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 53‐E/2006, de 29 de Dezembro, que permite a existência de isenções,
desde que devidamente fundamentadas, optou‐se por criar um elenco de isenções taxativo seguindo
um catálogo fechado das mesmas, fugindo‐se ao uso comum de cláusulas gerais de isenção genéricas
e de conteúdo indeterminado que suscitavam sempre muitas dúvidas na sua aplicação prática.
Por outro lado, optou‐se ainda por indicar um outro elenco de incentivos e desincentivos à
prática de certos atos e operações, nos termos do disposto no art.º 4.º, n.º 2 do mesmo diploma legal.
São as razões extrafiscais que abaixo se identificam que justificam o afastamento dos princípios
da equivalência jurídica e da justa repartição dos encargos públicos, legitimando desta forma que o
princípio da igualdade tributária sofra aqui uma derrogação em prol da discriminação positiva de
determinados sujeitos passivos e de situações objetivas.

Assim, quanto às isenções subjetivas, constantes do Código Regulamentar do Município da Amadora:
• Art.º 79.º n.º 1, alínea a) – esta isenção fundamenta‐se nas isenções criadas pela própria lei.
• Art.º 79.º n.º 1, alíneas b), c) e d) – esta isenção funda‐se no diálogo permanente que deve existir
entre o Município e estas entidades que prosseguem fins de interesse público da comunidade, com
elevados ganhos de bem‐estar social, cooperação essa que permite um maior e mais eficaz
combate aos fatores de exclusão social e ao desenvolvimento de uma maior coesão e
solidariedade social. Por outro lado, reforça esta isenção o facto de o próprio Estado,
reconhecendo o papel crucial destas entidades na sociedade, as isentar de alguns impostos.
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• Art.º 39.º n.º 1, alínea d) – o que está aqui em causa é o incentivo à realização de obras de
reabilitação urbana, promovendo‐se a sua realização, acrescendo a isenção de taxas à
comparticipação municipal decorrente dos programas de apoio existentes para esse efeito.
• Art.º 79.º n.º 1, alínea e) – esta isenção fundamenta‐se no objetivo de redução ou eliminação de
barreiras arquitetónicas, bem como na adaptação de imóveis às limitações funcionais de indivíduos
com mobilidade reduzida, facilitando, assim, a circulação, em particular, das pessoas com maiores
dificuldades de locomoção.

Quanto às isenções objetivas, constantes da Tabela de Taxas Urbanísticas:
• Art.º 1.º, n.º 3.5 – Com a isenção visa‐se promover a existência de estacionamento que constitua
parte comum do edifício, em detrimento da existência de estacionamento fechado, que constitua
fração autónoma.
• Art.º 1.º, n.º 3.7.1 e 3.7.2 – aqui em causa está o facto de não estarmos perante frações
autónomas per se, sendo certo que a taxação relativa à comunicação prévia ou licenciamento já irá
incidir sobre a fração a que o estacionamento está intimamente ligado.
• Art.º 1.º, n.º 3.8 – esta isenção funda‐se na essencialidade de existência destas instalações
técnicas, desonerando‐se o pagamento de taxas pela respetiva previsão.
• Art.º 1.º, n.º 8.5 – Com a isenção visa‐se promover a existência de estacionamento que constitua
parte comum do edifício, em detrimento da existência de estacionamento fechado, que constitua
fração autónoma.
• Art.º 1.º, n.º 8.7.1 e 8.7.2 – aqui em causa está o facto de não estarmos perante frações
autónomas per se, sendo certo que a taxação relativa à comunicação prévia ou licenciamento já irá
incidir sobre a fração a que o estacionamento está intimamente ligado.
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• Art.º 2.º, n.º 3.4 – Com a isenção visa‐se promover a existência de estacionamento que constitua
parte comum do edifício, em detrimento da existência de estacionamento fechado, que constitua
fração autónoma.
• Art.º 2.º, n.º 3.6.1 e 3.6.2 – aqui em causa está o facto de não estarmos perante frações
autónomas per se, sendo certo que a taxação relativa à comunicação prévia ou licenciamento já irá
incidir sobre a fração a que o estacionamento está intimamente ligado.
• Art.º 3.º, n.º 2.6 ‐ esta isenção fundamenta‐se no objetivo de redução ou eliminação de barreiras
arquitetónicas, bem como na adaptação de imóveis à existência de equipamentos mecânicos de
acesso vertical, facilitando, assim, a circulação dos moradores dos edifícios.
• Art.º 3.º, n.º 2.7 ‐ esta isenção fundamenta‐se no objetivo de redução ou eliminação de barreiras
arquitetónicas, bem como na adaptação de imóveis às limitações funcionais de indivíduos com
mobilidade reduzida, facilitando, assim, a circulação, em particular, das pessoas com maiores
dificuldades de locomoção.
• Art.º 4.º, n.º 2.4 – Com a isenção visa‐se promover a existência de estacionamento que constitua
parte comum do edifício, em detrimento da existência de estacionamento fechado, que constitua
fração autónoma.
• Art.º 4.º, n.º 2.6.1 e 2.6.2 – aqui em causa está o facto de não estarmos perante frações
autónomas per se, sendo certo que a taxação relativa à autorização de utilização já irá incidir sobre
a fração a que o estacionamento está intimamente ligado.
• Art.º 5.º, 3.2 a 3.10 – aqui em causa está a intenção de promover o turismo do Município da
Amadora, criando condições favoráveis à instalação de estabelecimentos de alojamento local e
empreendimentos turísticos.
• Art.º 6.º, n.º 1 – Com a isenção visa‐se promover a realização atempada destes atos, dispensando‐
se o interessado particular de proceder ao pagamento de taxas para que tal se verifique. Por outro
lado, a taxação relativa à autorização de utilização já irá incidir sobre a fração em causa, isentando‐
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se assim o interessado de proceder a mais um pagamento de taxa no âmbito do mesmo
procedimento.
• Art.º 6.º, n.º 3 e 4 – aqui em causa está a intenção de promover a existência de estabelecimentos
de prestação de serviços de bebidas e de alimentação, e de alojamento local no Município da
Amadora, criando condições favoráveis à instalação de empreendimentos turísticos.
• Art.º 6.º, n.ºs 14, 15, 17 e 19 – Com a isenção visa‐se promover a realização atempada destes atos,
dispensando‐se o interessado particular de proceder ao pagamento de taxas para que tal se
verifique. Acresce que à realização das vistorias em causa subjaz o interesse público, o que justifica
que se desonere o interessado do pagamento de taxa pela realização desses atos.
• Art.º 6.º, n.º 16 – a isenção em causa fundamenta‐se no facto de a vistoria em causa dirigir‐se para
um efeito que beneficia diretamente o Município, caso opte pelo exercício do direito de
preferência. Por esse motivo, desonerou‐se o interessado particular do pagamento de taxa pela
realização da vistoria.
• Artigo 7.º, n.ºs 1 e 2 – a isenção fundamenta‐se no fomento da proximidade entre o Município e a
população, abrindo a possibilidade aos cidadãos de obterem resposta a questões relacionadas com
o urbanismo ou com processo em que sejam interessados, sem que para tal tenham que suportar
um custo.
• Art.º 27.º, n.º 3 – As AUGI ficam isentas de pagamento de taxas de compensação, mantendo o
Município, assim, uma opção que já vem de longa data, evitando‐se, desse modo, tratamentos
diferenciados no tempo.

Quanto às reduções, constantes do Código Regulamentar do Município da Amadora:
• Art.º 79.º, n.ºs 2 e 3 ‐ esta isenção fundamenta‐se no objetivo de promover a legalização de
edificações erigidas em AUGI desde há longa data.
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Por fim, quanto aos incentivos e desincentivos constantes da Tabela de Taxas Urbanísticas:
• Art.º 1.º, n.ºs 3.3, 3.4, 8.3, 8.4 – Colocou‐se um fator de incentivo no âmbito dos procedimentos de
operações urbanísticas que prevejam a criação de comércio, serviços e indústria, que visa
promover a criação e desenvolvimento destas atividades na área territorial do concelho, que irá,
por sua vez, criar emprego e ampliar a oferta de comércio e serviços aos cidadãos.
• Art.º 1, n.º 8.6.2 – O Município pretende desincentivar a criação de frações autónomas fechadas,
destinadas a estacionamento, visando fomentar a criação de estacionamento aberto.
• Art.º 1.º, n.ºs 10.1, 10.2 e 10.3 – Com este desincentivo, pretende‐se evitar o recurso a pedidos de
prorrogação de execução de obra, visando a execução das obras de urbanização no prazo
constante do respetivo alvará.
• Art.º 2.º, n.º 3.5.2 ‐ O Município pretende desincentivar a criação de frações autónomas fechadas,
destinadas a estacionamento, visando fomentar a criação de estacionamento aberto.
• Art.º 4.º, n.º 2.5.1 ‐ O Município pretende desincentivar a criação de frações autónomas fechadas,
destinadas a estacionamento, visando fomentar a criação de estacionamento aberto.
• Art.º 5.º, n.º s 3.11, 3.12 e 3.13 – Atribuiu‐se um fator de desincentivo atendendo ao facto de não
só o Município possuir já variados espaços comerciais desta natureza, como se pretender que haja
lugar a mais comércio tradicional e local.
• Art.º 5.º, n.º 3.15 – A fixação dos valores das taxas relativas a esta matéria visou desincentivar
estas operações, por estar em causa, essencialmente, a existência de instalações que armazenam
garrafas de gás ao ar livre, prejudicando o aspeto paisagístico envolvente.
• Art.º 6.º, n.º 2 – O Município pretende evitar a degradação do edificado existente na área
territorial do concelho, pelo que incentiva, com a redução do valor devido a título de taxas, a
realização de vistorias para determinar o nível de conservação dos edifícios.
• Art.º 21.º, n.º 3 ‐ A fixação dos valores das taxas relativas a esta matéria visou desincentivar estas
operações, por estarem em causa essencialmente a existência de equipamentos instalados ao ar
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livre, prejudicando o aspeto paisagístico envolvente, sendo certo que o número de equipamentos
desta natureza já instalados na área territorial do Município, é em número elevado.
• Art.º 23.º, n.º 1.4 – Colocou‐se um fator de desincentivo no licenciamento dos postos de
abastecimento de combustíveis, por o Município já dispor de número suficiente deste tipo de
instalações. Igualmente, desincentivou‐se a instalação destes equipamentos por força do prejuízo
para o aspeto paisagístico que estas instalações acarretam. É ainda de realçar que estas instalações
potenciam a concentração de um elevado número de viaturas no mesmo local, e em particular nos
acessos aos postos de abastecimento, sendo, por esse motivo, suscetíveis de prejudicar a fluída
circulação rodoviária, fator esse que também pesou na decisão de desincentivo.
• Art.º 23.º, n.º 2.4 – Desincentiva‐se a apresentação de pedidos de emissão de licença de
exploração provisória, visando assim que os interessados apresentem atempadamente os pedidos
de emissão de licença de exploração definitiva.
• Art.º 25.º, n.º 1.1 e 2.1 – O aumento do valor das taxas, neste caso, não se prende com um critério
de incentivo ou desincentivo, mas sim com critérios de igualdade e equivalência entre os
munícipes. Estando em causa o pagamento de taxas devidas pela realização de infraestruturas
executadas pelo Município da Amadora, e sendo certo que muitos munícipes procederam já ao
pagamento do valor das taxas até agora em vigor, optou‐se, por uma questão de igualdade,
equivalência e justiça, pela manutenção dos valores das taxas até aqui existentes, evitando, assim,
desigualdades.
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No desenvolvimento do presente projecto, e como previsto pela proposta apresentada, a BDO constituiu parceria com a
CSA – Correia, Seara e Associados, Sociedade de Advogados, RL, no sentido de oferecer à Câmara o melhor das suas
experiências e competências em Direito Administrativo e Autárquico.

O presente estudo visa cumprir o estipulado na Lei n.º 53 - E/2006, de 29 de Dezembro (Regime Geral das Taxas das
Autarquias Locais – RGTAL) e na Lei das Finanças Locais, que impõe a fundamentação económica-financeira do valor das
taxas e tarifas a praticar pela CM Amadora. Para esse efeito, importa salientar que a Tabela de Taxas Urbanísticas apurada
no âmbito deste estudo encontra-se apresentada em anexo.

 Elaborar uma nova Tabela de Taxas Urbanísticas em conformidade com a legislação aplicável, nomeadamente com
as exigências de aderência aos custos, bem como apresentar o correspondente Regulamento de Taxas Urbanísticas.

 Analisar a da actual estrutura de taxas urbanísticas à luz da legislação nacional e municipal em vigor;

Na sequência do amável convite de V. Exas. e da aceitação da nossa proposta de prestação de serviços na área de Estudos
Económicos e Financeiros procedemos à Revisão da Tabela de Taxas Urbanísticas da Câmara Municipal da Amadora (adiante
também designada por CM Amadora ou apenas Câmara), com os seguintes objectivos:

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Amadora,

2700 595 MINA
2700-595

Av. Movimento das Forças Armadas

Câmara Municipal da Amadora

I. INTRODUÇÃO
Ç

Tel: +351 217 990 420
Fax: +351 217 990 439
www.bdo.pt

(Versão Definitiva)

Na realização do presente estudo foram, também, adoptadas a metodologia e as técnicas normalmente utilizadas em
trabalhos de idêntica natureza e dimensão, conforme explicitadas no capítulo seguinte.

O trabalho realizado, o qual decorreu essencialmente no ano de 2012 e sujeito a atualizações em 2014, e conduzido de
acordo com os princípios de deontologia e disciplina profissional que a nós próprios impomos e em estreita cooperação com
as entidades para as quais prestamos serviços. Da mútua colaboração que sempre imprimimos aos nossos trabalhos
resultam benefícios e resultados práticos que justificam o investimento realizado.

I. INTRODUÇÃO
Ç
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Por se tratar de matéria conexionada com questões de índole fiscal, foram ainda tomadas em consideração os regimes
previstos no Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro.

Na sua elaboração respeitou-se a disciplina legal contida na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro e nos variados diplomas
habilitantes que regem as actividades sujeitas à taxação municipal, a saber, o Decreto-Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, o
Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, regulamentado pela Portaria 962/90, de 9 de Outubro e pelo Despacho n.º
7784/2007, do SEAII (Secretário de Estado Adjunto da Industria e Inovação), de 12 de Março, o Decreto-Lei n.º 48/96, de 15
de Maio, o Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, o Decreto-Lei n.º 139/99, de 28 de Abril, o Decreto-Lei n.º 555/99
de 16 de Dezembro, a Portaria 1424/2001, de 13 de Dezembro, o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 30 de Novembro, o DecretoLei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro, o Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, o Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28
de Dezembro, o Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, a Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro regulamentado pelo DecretoLei n.º 161/2006, de 8 de Agosto e pela Portaria n.º 310/1192-B/2006, de 3 de Novembro, o Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20
de Abril, o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, o Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho, a Lei n.º 46/2007, de 24
de Agosto, o Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, regulamentado pela Portaria 1083/2008, de 24 de Setembro, o
Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de Julho, o Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março e o Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de
Março bem como as sucessivas alterações que cada um destes diplomas sofreu
Março,
sofreu.

Os documentos que elaborámos assumem a forma de Regulamentos Administrativos de eficácia externa e a sua aprovação
pelos órgãos municipais insere-se na competência regulamentar genérica que a Constituição da República Portuguesa, no
seu artigo 241.º, atribui às Autarquias Locais, como corolário da autonomia que lhe é reconhecida e que se encontra mais
especificamente contemplada na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º e na alínea j), do n.º 1 e no n.º 6 do artigo 64.º, ambos da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos artigos 15.º e 16.º da Lei n.º
2/2007, de 15 de Janeiro.

II. ENQUADRAMENTO LEGAL
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 A ausência de informação sobre o tempo médio despendido implica na adopção pela BDO de estimativas baseadas
em actividades similares realizadas por outras Câmaras.

 Os dados facultados relativos ao tempo médio despendido por cada unidade orgânica (UO), na execução dos
trabalhos necessários a cada item existente na tabela de Taxas Urbanísticas, corresponde à respectiva prestação de
serviços em condições de eficiência e eficácia;

O presente estudo abrange apenas a componente urbanística da Câmara, sendo de salientar que a valorização das Taxas
Urbanísticas
b í
que é apresentada
d na respectiva tabela
b l assenta nas seguintes premissas:

O estudo consubstanciado neste relatório pauta-se pelo Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, Lei das Finanças
Locais POCAL e demais legislação aplicável,
Locais,
aplicável destacando
destacando-se
se a exigência imposta pelo previsto na alínea c) do n.
n º 2,
2 do
artigo 8.º do RGTAL - fundamentação económico financeira do valor das taxas cobradas aos munícipes.

III.1. Âmbito

III. ÂMBITO E METODOLOGIA

Análise dos Regulamento e Tabela de Taxas Urbanísticas, com vista a
detectar normas que não estejam de acordo com a legislação em
vigor, identificar actividades insuficientemente ou impropriamente
taxadas, bem como as que não se encontram reguladas ou cobradas.

Análise da estrutura de custos da Câmara, procurando identificar os
custos efectivamente incorridos para cada uma das unidades
orgânicas
â i
que compõem
õ
a estrutura
t t
d
da CM A
Amadora.
d

Elaboração da nova Tabela de Taxas Urbanísticas com vista: (i) a
sanar as situações detectadas na fase II; (ii) ao cumprimento da
legislação em vigor; e (iii) a incorporar a estratégia política do
executivo nesta matéria.

Fase II – Análise Jurídica do Regulamento
e Tabela de Taxas Urbanísticas Vigentes
g

Fase III – Análise da Estrutura de Custos

Fase IV – Elaboração da nova Tabela de
Taxas Urbanísticas
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Recolha de elementos e documentação sobre a estrutura orgânica,
contabilística, financeira e regulamentar da CM Amadora, por forma a
definir a base de trabalho.
trabalho

Fase I – Diagnóstico Geral

A metodologia seguida para a realização do presente estudo assentou em seis etapas fundamentais, tendo algumas sido
desenvolvidas em paralelo:

III.2. Metodologia

III. ÂMBITO E METODOLOGIA

Elaboração do novo Regulamento, de acordo com a Tabela de Taxas
Urbanísticas a vigorar.

Fase VI – Elaboração de Regulamento
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Fazer corresponder a cada item de receita, derivante Tabela de
Taxas Urbanísticas, os respectivos custos incorridos, tendo como base
os processos e actividades associados à geração de cada uma das
receitas.

Fase V – Valorização das Tabelas de Taxas
a vigorar
g

III.2. Metodologia

III. ÂMBITO E METODOLOGIA
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Nota: Refira-se que no presente relatório é referido frequentemente o termo “custo”, facto que decorre de se utilizar a
terminologia
i l i que decorre
d
da
d lei
l i aplicável.
li á l D
Deste modo,
d éd
de ressalvar
l
que em algumas
l
situações
i
õ ffoii utilizada
ili d a referida
f id
expressão ao invés do termo mais correcto “despesa” (isto numa perspectiva orçamental).

Com a emissão do presente relatório, deve ser realizada uma reunião interna de apresentação e análise dos resultados
obtidos. Posteriormente, na formulação dos respectivos valores a cobrar devem ser também incorporadas as componentes a
definir p
pelo Executivo da Câmara,, ou seja,
j , o “Benefício do Munícipe”
p e o “Factor Incentivo ou Desincentivo”.

 Recolha do tempo despendido por cada área na realização de cada item contemplado na Tabela de Taxas
Urbanísticas.

 Análise dos custos contabilizados maioritariamente numa determinada unidade orgânica, ou seja, análise de
potenciais concentrações de custos;

 Apresentação e discussão de índole jurídica do conteúdo dos regulamentos e da estrutura da Tabela de Taxas
Urbanísticas;

 Apresentação da metodologia a adoptar para o projecto em causa;

Para a prossecução das etapas referidas anteriormente, foi necessária a realização de diversas reuniões com responsáveis
da Câmara com vista a:

III.2. Metodologia
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Unidade Orgânica

TEMPO POR TAXA E POR
UNIDADE ORGÂNICA

- Identificação do tempo despendido
por cada UO na realização das
actividades associadas à geração de
determinada taxa

PROCESSOS
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VALORIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS URBANÍSTICAS (Componente Tempo Despendido)

CUSTO POR UNIDADE
ORGÂNICA

- Imputação de custos Indirectos

- Re-afectação de custos

CUSTOS

No apuramento do custo associado a cada artigo da Tabela de Taxas Urbanísticas, sempre que considerado aplicável,
adoptou se uma análise custo versus processos (como reflectido na figura seguinte).
adoptou-se
seguinte) No entanto,
entanto existem também outras
componentes que foram tidas em consideração no apuramento do custo, que se encontram descritas no sub-capítulo VI.1.
Metodologia de Valorização.

III.2. Metodologia

III. ÂMBITO E METODOLOGIA
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Este esforço teve, ainda, presente a mais recente jurisprudência dos tribunais administrativos, a Lei Geral Tributária e um
conjunto de diplomas que concretizam as emergentes teorias de protecção dos cidadãos face à Administração Pública.

Estas não poderiam, assim, deixar de ser as premissas jurídicas que balizaram a construção de uma nova matriz da Tabela
de Taxas Urbanísticas, bem como do respectivo Regulamento.

Em terceiro lugar porque vieram transpor para o domínio das relações jurídico-tributárias estabelecidas entre as autarquias
locais e os particulares o acervo das garantias típicas que o Direito Fiscal assegura aos contribuintes.
contribuintes

c) a prestação concreta de um serviço público local.

b) a utilização privada de bens do domínio público e privado das autarquias locais;

a) a remoção de um obstáculo jurídico;

Em segundo lugar porque vieram limitar a cobrança de taxas a três situações, perfeitamente tipificadas:

Em primeiro lugar, porque procedem a uma maior clarificação dos critérios de cálculo dos montantes das taxas e das
tarifas, com menor amplitude no primeiro caso e maior no segundo caso.

A actual Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro) e, sobretudo, o diploma que institui o Regime Jurídico
das Taxas das Autarquias Locais (Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro), vieram alterar o paradigma da cobrança de taxas
e de tarifas pelos municípios.

IV. ANÁLISE JURÍDICA
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Neste esforço de inovação e de actualização não se perdeu de vista, porém, aquilo que podemos denominar de “acquis”
administrativo municipal e que é representado pelas práticas e pela tradição vigentes no Município da Amadora que não
podem nem devem ser objecto de ruptura.

e) actualizassem os elencos de taxas, deles retirando aquelas que se tornaram obsoletas e acrescentando as que
decorrem das inovações legislativas.

d) simplificassem e modernizassem os procedimentos administrativos, quer na óptica dos Serviços Municipais quer,
sobretudo, na óptica dos Munícipes, últimos destinatários de toda a actividade autárquica;

c) garantissem um efectivo aumento da receita, como forma de financiar o exercício das atribuições e das
competências municipais;

b) cobrissem o universo de serviços públicos locais que o Município da Amadora é chamado a prestar e de pretensões
administrativas sobre as quais é chamado a pronunciar-se;

a) assegurassem uma maior transparência nas relações que os particulares estabelecem com o Município da Amadora;

Conhecidos os limites, importava então adoptar uma filosofia que levasse à criação de normas regulamentares e modelos
de taxas que cumulativamente:

IV. ANÁLISE JURÍDICA
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Neste capítulo pretendemos explicitar, por um lado a informação que serviu de base ao estudo e, por outro, detalhar o
tratamento efectuado à mesma com o intuito de obter
obter, numa primeira fase
fase, uma matriz de custos associados às diversas
unidades orgânicas que compõem a Câmara Municipal para posterior imputação a cada item da Tabela de Taxas
Urbanísticas. A forma de imputação dos custos considerados aos itens da Tabela de Taxas Urbanísticas será descrita num
capítulo posterior.

V.1. Introdução

V. ANÁLISE ECONÓMICA

(Versão Definitiva)

Este sub-capítulo tem como objectivo apresentar a estrutura orgânica da CM Amadora adoptada para o estudo, uma vez
que a maioria das considerações adiante apresentadas são efectuadas tendo como base essa referência.
referência A identificação
detalhada das secções / sectores alvo de análise e tratamento é apresentada em anexo.

V.2. Estrutura Orgânica
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Para efeitos do presente estudo, a selecção dos investimentos previstos no PPI foi efectuada conjuntamente com
os nossos interlocutores no Município, onde se tiveram apenas em consideração os investimentos relacionados com a
geração de Taxas e, destes, mais especificamente os designados por investimentos de expansão.

 Investimentos Futuros - de acordo com o preceituado na Lei n.º 53-E/2006, para efeitos de valorização das Taxas,
poder-se-á ter em consideração os investimentos futuros. Para esse efeito tomamos como base o Plano Plurianual
de Investimentos (PPI) de 2010 da CM Amadora.

 Amortizações do Exercício – dados obtidos com base na aplicação informática da contabilidade patrimonial,
proporcionando a afectação deste custo às unidades orgânicas que utilizam os equipamentos no desenvolvimento da
sua actividade (no montante de 2.325.829,20€ em 2009);

 Pessoal – dados facultados com base na Execução Orçamental (Despesa Paga) de 2009, no montante de
28.775.107,79€;

 Aquisições de Bens e Serviços – dados facultados com base na Execução Orçamental (Despesa Paga) de 2009, no
montante de
d 27
27.630.355,22€;
630 355 22€

O facto
f
da
d CM
C Amadora
A d
não
ã possuir um sistema d
de contabilidade
b l d d analítica
lí
adequadamente
d
d
d
desenvolvido
l d fface aos nossos
propósitos, impôs que adoptássemos outros métodos de recolha dos custos directos de cada unidade orgânica, cuja origem
/ fonte é diferenciada consoante a sua natureza:

O trabalho desenvolvido teve como referência a documentação recolhida na CM Amadora, designadamente no que respeita
à informação contabilística - patrimonial (geral) e orçamental,
orçamental com o objectivo de preparar um conjunto de mapas que
permitissem, posteriormente, determinar os custos das receitas objecto deste estudo (Taxas Urbanísticas). Os elementos
recolhidos e posteriormente tratados tiveram como referência o exercício económico de 2009.
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 Outros elementos facultados pelos serviços da CM Amadora, com vista à afectação dos custos das respectivas
unidades orgânicas.

 Número de colaboradores por unidade orgânica;

 Execução Orçamental;

 Estrutura orgânica vigente no ano de referência (2009);

Para além dos elementos referidos anteriormente, que serviram de base à construção das matrizes de custo por unidade
orgânica, foram solicitados também os seguintes:

 Custos com aquisições de bens e serviços – actualização de 1,4%, com base no Índice de Preços no Consumidor
determinado pelo INE relativo ao ano de 2010.

 Custos com pessoal - actualização de 0%, tendo como perspectiva a actual situação orçamental do Estado
P
Português;
ê

Uma vez que os d
dados
d recolhidos
lh d são
ã genericamente referentes
f
a 2009
2009, conforme
f
referido
f d anteriormente, ffoi efectuado
f
d o
exercício de estimativa dos valores referentes a 2010. Para esse efeito foi ponderada a aplicação de factores de
actualização aos seguintes custos, como reflectido em seguida:

A decisão de se considerar as amortizações dos investimentos de expansão (no valor de 2.235.565,30€) teve como
base duas ordens de razão: (i) ao considerar o montante total do investimento estaríamos a onerar o valor das taxas
no ano da sua determinação/valorização e (ii) as amortizações dos investimentos classificados como de
“substituição” já estão, em parte, reflectidas nas amortizações dos equipamentos do ano de referência do estudo.

V.3. Enquadramento da Informação
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Fase I – Re-afectação de
Custos (Custos Directos)
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Fase II – Imputação de
Custos Indirectos

Fase III – Apuramento do
Custo/Minuto por
Colaborador

Para efeitos do apuramento dos custos por unidade orgânica foram tidos em consideração os Custos Directos e os Custos
Indirectos.
d
De seguida,
d d
descrevemos d
de fforma sucinta as d
diversas tarefas
f efectuadas,
f
d
d
de fforma sequencial,
l para obtenção
b
ã
das referidas matrizes de custo por unidade orgânica da Câmara:

Neste sub-capítulo descrevem-se os procedimentos adoptados e as premissas assumidas no tratamento dos dados
anteriormente recolhidos com o objectivo de obter uma matriz de custos para cada unidade orgânica da CM Amadora,
Amadora para
posterior imputação aos vários itens de receita objecto deste estudo (Taxas Urbanísticas).

V.4. Apuramento dos Custos

V. ANÁLISE ECONÓMICA

Nesta fase pretendeu
pretendeu-se
se imputar os custos afectos contabilisticamente a
uma unidade orgânica (UO) ou a um número reduzido de unidades orgânicas
aos serviços usufrutuários. Esta tarefa foi efectuada recorrendo a critérios
de repartição/re-afectação.

(Versão Definitiva)

 Custos contabilizados maioritariamente numa determinada unidade orgânica, devendo ser contabilizados nas
respectivas unidades geradoras do custo em causa. Por exemplo, os Encargos com a Saúde encontram-se registados,
na sua maioria, na rubrica orgânica 0102 (Órgãos da Autarquia), pelo que foram reafectados por todas as unidades
orgânicas da Câmara (de acordo com os critérios de repartição enunciados nas páginas seguintes).

 Custos contabilizados nas unidades orgânicas de primeiro / segundo nível, mas que devem ser afectados a unidades
orgânicas de terceiro nível (Secções / Sectores);

A re-afectação dos custos surge da necessidade de obter o apuramento dos mesmos ao nível mais detalhado da unidade
orgânica geradora de receita, conferindo uma maior aderência à realidade no que respeita à equação custos versus
proveitos. Este processo pode decorrer de diferentes situações, das quais destacamos as seguintes:

(Custos Directos)

Fase I – Re-afectação de Custos

V.4. Apuramento dos Custos
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Órgãos da
Autarquia
Órgãos da
Autarquia

Encargos com a Saúde
[903.321,11€]

10301

Critério de Repartição / Re-Afectação

O valor foi repartido pelas unidades orgânicas através de valores
reais fornecidos pela CM Amadora.

Foi utilizado o valor final apurado pela CMA (61.200€) e não o valor
do Controlo Orçamental de 2009.
2009 Este valor foi imputado
directamente à unidade orgânica Urbanismo.
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UO
Concentrada

Pessoal em regime de
tarefa ou avença
[50.265,85€]

Descrição

10107

Conta
Patrimonial

De modo a afectar os custos às unidades usufrutuárias, adoptámos alguns critérios de repartição, que passamos a
apresentar:

Critérios de Repartição / Re-Afectação
Re Afectação de Custos (FASE I)

 Encargos de Cobrança de Receitas no montante de 838.460,40€, registados na unidade orgânica 0102 (Órgãos da
Autarquia), não foram considerados. Esta despesa não está associada às receitas em análise, mas aos montantes
devidos à Administração Central do Estado pela cobrança de Impostos Directos que revertem
revertem, posteriormente
posteriormente, a
favor do Município.

Nesta fase do estudo, efectuou-se também a identificação e re-afectação, quando necessário, de rubricas orgânicas onde
se encontram registados custos que não devem ser configurados na estrutura das unidades orgânicas geradoras de receita.
receita
Exemplo desta situação é:
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Órgãos da
Autarquia

Órgãos da
Autarquia

Órgãos da
Autarquia

Material de Escritório
[221.783,87€]

Encargos das Instalações
[1.240.096,81€]

Limpeza e Higiene
[580.438,20€]

2010201

20108

20201

20202

Critério de Repartição / Re-Afectação

Foi utilizado o valor final apurado pela CMA (488.808,00€) e não o
valor do Controlo Orçamental de 2009. Este valor foi imputado às
respectivas
p
unidades orgânicas.
g

Foi utilizado o valor final apurado pela CMA (2.349.677€€), que se
t
d
desagregado
d pelos
l seguintes
i t ttrês
ê ti
tipos:
encontrava
- Electricidade: valor repartido pelas diversas unidades orgânicas
com base na imputação já realizada pela CMA para o primeiro
trimestre de 2010;
- Água: valor repartido pelas diversas unidades orgânicas com base
em valores enviados p
pela CMA;;
- Gás: valor repartido pelas diversas unidades orgânicas com base
em valores enviados pela CMA.

O valor foi repartido através do número de colaboradores fornecido
pela CM Amadora (não considerando algumas categorias
profissionais, nomeadamente as "operacionais").

Foi utilizado o valor final apurado pela CMA (100.343,44€) e não o
valor do Controlo Orçamental de 2009. Este valor foi repartido
pelas diversas Unidades Orgânicas de acordo com os dados enviados
pela Câmara.

Foi utilizado o valor final apurado pela CMA (374.823,37€) e não o
valor do Controlo Orçamental de 2009. Este valor foi repartido
pelas diversas unidades orgânicas
p
g
através do número de
colaboradores.
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Equipamentos
Mecânicos

Gasolina
[38.985,80€]

10309

UO
Concentrada
Órgãos da
Autarquia
q

Descrição

Seguros Acidentes
Pessoais
[279 896 92€]
[279.896,92€]

C t
Conta
Patrimonial

V.4. Apuramento dos Custos
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Foi utilizado o valor final apurado pela CMA (582.026€, mas
considerando que 374.823,37€ já foram tratados como seguros de
acidentes pessoais), tendo sido repartido da seguinte forma:
-Viaturas: o valor das viaturas pesadas ficou na unidade orgânica
correspondente,
p
, enquanto
q
q
que o valor dos ligeiros
g
foi imputado
p
de
acordo com o número de viaturas ligeiras utilizadas pelas diversas
unidades orgânicas (só incluindo as que consumiram combustível);
-Outros: valores finais apurados pela CM Amadora.
Foi utilizado o valor final apurado pela CMA (1.140.710,83€) e não o
valor do Controlo Orçamental
ç
de 2009. Este valor foi imputado
p
as
respectivas unidades orgânicas.

Órgãos da
Autarquia
q

Órgãos da
Autarquia

Seguros
[
[314.702,98€]
,
]

Vigilância e Segurança
[1 034 375 81€]
[1.034.375,81€]

20212

20218
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O valor foi repartido através do número de colaboradores fornecido
pela CM Amadora (não considerando algumas categorias
profissionais,, nomeadamente as "operacionais").
p
p
)

Critério de Repartição / Re-Afectação

Órgãos da
Autarquia

UO
Concentrada

Comunicações
[545.423,28€]

Descrição

20209

C t
Conta
Patrimonial

V.4. Apuramento dos Custos
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Fase II –
Imputação de Custos
Indirectos

V.4. Apuramento dos Custos
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Etapa II - De acordo com a natureza das tarefas desenvolvidas
(competências) pelas várias unidades orgânicas, foram identificadas as
unidades de apoio à actividade global da Câmara. Os custos destas unidades
foram repartidas pelas restantes unidades recorrendo a diversos critérios de
imputação, que usualmente estão associados à natureza do custo.

Etapa
p I - Imputação
p ç dos custos alocados às unidades orgânicas
g
p
por via dos
dirigentes de Departamento/Divisão para as respectivas secções e sectores.
O critério de imputação adoptado foi o peso do número de colaboradores do
serviço em questão no total dos colaboradores do correspondente
Departamento e/ou Divisão.

Gabinete de Apoio Jurídico

Gabinete de Informação e
Relações Públicas

Designação da Unidade de
Apoio

(Versão Definitiva)

Para repartir os custos pelas Secções/ Sectores utilizou-se o critério “número de
colaboradores”.

Os custos foram repartidos aplicando as seguintes percentagens:
-50%
50% para o Urbanismo;
-50% para a restantes unidades orgânicas.

Os custos do Gabinete de Informação e Relações Públicas foram repartidos de acordo com o
número de colaboradores por unidade orgânica.

Critério de Repartição / Re-Afectação

Em termos metodológicos, acresce referir que: (i) a imputação de custos das unidades orgânicas de apoio foi realizada pela
ordem do quadro que se segue e (ii) cada unidade orgânica imputada não foi tida em conta aquando da imputação das
unidades orgânicas posteriores.

No âmbito da Fase II, procedeu-se à identificação das unidades de apoio, que têm impacto nas unidades orgânicas
geradoras de receitas e que estão indirectamente associadas aos itens de receita da Tabela de Taxas Urbanísticas. Neste
sentido, apresentamos em seguida essas unidades de apoio, assim como o critério de imputação utilizado para repartição
d seus custos pelas
dos
l restantes unidades
d d orgânicas.
â

Critérios de Imputação de Custos Indirectos (FASE II)

V.4. Apuramento dos Custos
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Os custos da unidade orgânica Serviços Refeitórios e Bares Municipais foram repartidos aravés
do úmero de colaboradores por unidade orgânica.
O custo desta unidade orgânica foi repartido através da percentagem de execução orçamental
de cada uma das unidades orgânicas (com ajustamentos efectuados pela BDO).

Serviços Refeitórios e Bares
Municipais

D
Departamento
t
t Fi
Financeiro
i
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Os custos da unidade orgânica Gestão RH - Secção Vencimentos foram repartidos com base no
número de colaboradores por unidade orgânica.

Critério de Repartição / Re-Afectação

Gestão RH - Secção Vencimentos

Designação

V.4. Apuramento dos Custos

V. ANÁLISE ECONÓMICA

Após
p a conclusão das tarefas anteriores,, p
procedeu-se ao cálculo do
custo/minuto dos colaboradores das unidades geradoras. Para efeitos desse
cálculo, houve a necessidade de assumir um conjunto de premissas,
nomeadamente, no que se refere ao tempo disponível por colaborador. Essas
premissas estão adiante explicitadas.
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 Assumida
A
id a ttotalidade
t lid d d
dos colaboradores
l b d
afectos
f t a cada
d unidade
id d orgânica.
â i

 Cada colaborador tem uma capacidade anual disponível de 84.000 minutos. Ou seja, foi assumido 200 dias de
trabalho/ano e 7 horas de trabalho/dia. Os 200 dias/ano foram obtidos considerando 5 dias de trabalho semana,
deduzido do período de férias, feriados obrigatórios, formação e taxa de absentismo;

O custo/minuto por colaborador disponível de cada unidade orgânica foi determinado genericamente assumindo as
seguintes premissas:

Fase III –
Apuramento do Custo/Minuto
por Colaborador

V.4. Apuramento dos Custos

V. ANÁLISE ECONÓMICA

E) Factor Incentivo ou
Desincentivo

B) Serviços de Entidades Externas
C) Custo da Ocupação da Via
Pública

D) Benefício do Munícipe

Vertente
Ve
te te Política
ol t ca ((*))

A) Tempo Despendido

Vertente
Ve
te te Económica
co ó ca (*)
( )
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(**) A Vertente Política deve ser definida pelo Executivo da Câmara, caso a caso, de modo a reflectir as políticas camarárias
nas respectivas áreas de actuação.

(*) A Vertente Económica é valorizada de acordo com uma componente (ou com a combinação de várias), adiante indicadas.

Taxas
a as

2) Aplicação da seguinte fórmula:

1) Identificação dos casos de aplicação directa de legislação em vigor, que defina o valor a cobrar para
determinadas situações. No caso do presente estudo não foi identificada qualquer situação;

Neste sentido, a Tabela de Taxas Urbanísticas é valorizada de acordo com os seguinte critérios, pela sequência
apresentada:

Este capítulo tem como objectivo explicitar a metodologia e, posteriormente, as componentes que contribuem para o
cálculo de cada item da Tabela de Taxas Urbanísticas da Câmara da Amadora.
Amadora

VI.1. Metodologia de Valorização

VI. VALORIZAÇÃO
Ç
DA TABELA DE TAXAS URBANÍSTICAS

Vertente Económica
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Saliente-se que o tempo médio de execução das várias unidades orgânicas em cada uns dos artigos da Tabela de Taxas
Urbanísticas foi estimado pela CM Amadora, em estreita colaboração com a BDO face à sua experiência em actividades
urbanísticas em outras Câmaras. Acresce referir, ainda, que se assumiu que esses valores obedecem ao espírito da
legislação em vigor, ou seja, têm como referência condições de eficiência produtiva.

(ii)apuramento do total de tempo valorizado associado a cada taxa, que decorre do produto do tempo médio de cada
unidade orgânica pelo respectivo custo/minuto por colaborador.

(i) identificação do tempo médio de execução de cada unidade orgânica na geração de cada taxa;

Para atingir esse fim, para a globalidade dos itens de receita adoptou-se o critério “Tempo Despendido”, assentando num
número padrão de minutos necessários à realização de uma determinada receita. Assim, com vista a imputar a cada receita
em estudo os custos associados à sua geração, foram realizadas as seguintes actividades:

Numa primeira etapa, em estreita colaboração com os responsáveis da Câmara, foram identificadas as unidades orgânicas
que contribuem
ib
d
de ffacto para a geração
ã d
das receitas
i
objecto
bj
d
deste estudo
d (T
(Taxas U
Urbanísticas)
b í i ) e, posteriormente,
i
ffoii
estimado o custo do minuto realizado por cada colaborador de cada unidade orgânica (de acordo com os pressupostos
explicitados no capítulo anterior). Assim, considera-se ser possível proceder-se à valorização dessas receitas.

A) Tempo Despendido

VI.1. Metodologia de Valorização

VI. VALORIZAÇÃO
Ç
DA TABELA DE TAXAS URBANÍSTICAS

Vertente Económica
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Como exemplo desta situação podemos referir o n.º 8.1. do artigo 1.º da Tabela (emissão do alvará de licença ou de
admissão da comunicação prévia relativa a obras de urbanização - uso habitacional - por m2 de área de construção). Neste
caso específico,
ífi
ffoii considerado
id d que a solicitação
li it ã refere-se
f
aá
áreas com di
dimensão
ã média
édi d
de 100 m2.
2 Assim,
A i
o valor
l fi
finall
estimado resulta da subdivisão do tempo médio valorizado relativo à intervenção das unidades orgânicas pela dimensão
média referida (100 m2), o que permite calcular o valor por cada m2.

Para algumas situações, o tempo médio valorizado é independente do número de unidades de cobrança (como por
exemplo, m2, m3, metros lineares, dias, etc.). Nestas situações, é necessário definir a dimensão média solicitada pelos
munícipes para cada item da Tabela de Taxas Urbanísticas, de modo a que os custos de estrutura identificados sejam
diluídos não onerando excessivamente cada Taxa apurada.
diluídos,
apurada

Como se pode constatar pela leitura do sub-capítulo V.3. Enquadramento da Informação, o custo/minuto por colaborador
de cada unidade orgânica engloba, para além dos custos com o pessoal, as outras naturezas de custo: aquisições de bens e
serviços, amortizações, etc..

VI.1. Metodologia de Valorização

VI. VALORIZAÇÃO
Ç
DA TABELA DE TAXAS URBANÍSTICAS

Vertente Económica
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Portanto, para este tipo de taxas considerámos, além do valor apurado com base no critério “Tempo Despendido”, o custo
de ocupação da via pública.

Nos casos em que se verifique ocupação da via pública e em que os valores a pagar pelo munícipe são cobrados com base
em unidades de ocupação/medidas (metros lineares, volumes, metros quadrados), o ressarcimento ao Município deve
conter o valor de ocupação dos terrenos utilizados. Este valor tem um carácter adicional e variável consoante a metragem
de ocupação do espaço
espaço. Exemplos destas tarifas são as ocupações do domínio público por motivo de obras.
obras

C) Custo da Ocupação da Via Pública

Nesta situação enquadram-se as inspecções a ascensores, escadas mecânicas, tapetes rolantes e monta-cargas.

No apuramento do valor das Taxas é necessário ter em atenção as situações em que a Câmara da Amadora, para a
concretização
i ã d
de um d
determinado
i d iitem d
da T
Tabela,
b l subcontrata
b
entidades
id d externas para a execução
ã d
de uma d
determinada
i d
tarefa. Assim, considera-se que o montante pago a essas entidades de acrescer ao custo administrativo despendido pelo
colaboradores da Câmara (valorizado em tempo de trabalho).

B) Serviços de Entidades Externas

VI.1. Metodologia de Valorização

VI. VALORIZAÇÃO
Ç
DA TABELA DE TAXAS URBANÍSTICAS

Vertente Económica
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 Assumpção de quantidades de ocupação média, quando aplicável.

 Possibilidade de diferenciação do valor do terreno, através da aplicação de um Factor de Majoração (Um e Dois),
que permita
it distinguir:
di ti
i (i) zonas nobres
b
[d i ] de
[dois]
d zonas secundárias
dá i [um]
[ ] no Concelho
C
lh de
d Amadora,
A d
(ii) época
é
alta
lt
[dois] de época baixa [um], relativamente à actividade em causa;

 Aplicação de uma Taxa de Uso, no valor de 6%, sobre o valor do terreno adoptado, reflectindo a remuneração
decorrente da utilização do espaço público em causa;

 Assumpção de que o valor do terreno corresponderia a 25% do valor de avaliação de referência. A adopção dessa
percentagem assentou no preconizado no n.º 3 do artigo 11.º do Decreto Regulamentar 2/90, de 12 de Janeiro, que
prevê que para os imóveis adquiridos sem indicação expressa, para efeitos contabilísticos, é fixado em 25% do valor
global;

 Avaliação Bancária de Habitação por Natureza dos Alojamentos (por m2) do Concelho de Amadora, publicada pelo
Instituto Nacional de Estatística (com referência ao 3
3º trimestre de 2010) – valor de 1.064€
1 064€ por m2;

A determinação dessa última componente está associada à valorização do espaço público, a qual tem como base a
assumpção das seguintes premissas:
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Os valores a constar na Tabela de Taxas Urbanísticas,
Urbanísticas a vigorar em 2011,
2011 contemplam também uma componente que
depende exclusivamente da decisão do Executivo da Câmara da Amadora, com base em políticas de incentivo ou
desincentivo que pretendam promover. Usualmente estas políticas estão de acordo com as linhas estratégicas definidas
pela Câmara, nomeadamente na vertente urbanística, de desenvolvimento económico, etc..

E) Factor Incentivo ou Desincentivo

De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 4.º, da Lei n.º 53-E/2006, o valor da Taxa a praticar pode ser fundamentado
com base no benefício auferido pelo particular. Neste sentido, a Câmara da Amadora tem a possibilidade de utilizar este
critério e fazer acrescer ao valor calculado pelas outras componentes uma das seguintes hipóteses: (i) um determinado
valor fixo em euros, (ii) uma taxa, (iii) um factor multiplicador ou (iv) uma fórmula de cálculo, baseado em variáveis
diferenciadas.

D) Benefício do Munícipe

Após o apuramento dos valores a cobrar de acordo com a perspectiva técnica, esses valores poderão ser “ponderados”
pelas componentes adiante apresentadas, de modo a que os valores a constar na versão final das tabelas reflictam as
políticas do Executivo nas diversas áreas.
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Esta situação pode trazer vantagens futuras a nível de gestão, tanto a nível da revisão das Tabelas como no
processo de orçamentação.
orçamentação

A CM Amadora deverá ponderar a parametrização dos sistemas informático para obter, de forma expedita e exacta,
os valores cobrados e número de ocorrências associado a cada artigo da Tabela de Taxas Urbanísticas.

 Registos Contabilísticos - Receitas

Neste sentido, quando não seja possível imputar o custo na unidade orgânica efectiva, sugerimos a definição de
critérios de imputação que confiram um mínimo de aderência à actividade da Câmara. Na mesma linha de
actuação, propõe-se que as diversas rubricas de custos com o pessoal sejam registadas contabilisticamente nas
diversas unidades orgânicas, reflexo dos recursos humanos aí afectos e que incorreram nesse custo.

No âmbito dos procedimentos contabilísticos, nomeadamente a nível do registo, verificou-se que algumas naturezas
de custos encontram-se classificados exclusivamente num centro de custo/unidade orgânica, apesar de serem
comuns a várias unidades orgânicas. Exemplo desta situação é a rubrica “encargos com a saúde”.

 Registos Contabilísticos - Custos

A CM Amadora deverá considerar a optimização do sistema de contabilidade analítica existente, com vista à
adequação da imputação dos custos reais de cada unidade orgânica aos serviços prestados.
prestados

 Contabilidade Analítica

Neste capítulo pretende-se elencar um conjunto de recomendações que facilitem, no futuro, o apuramento dos custos e
proveitos associados às Taxas a cobrar pelo Município da Amadora, agilizando as revisões do respectivo sistema. Na base
destas recomendações, estão as dificuldades verificadas ao longo do desenvolvimento do presente trabalho.
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Essa ferramenta revela-se essencial para as justificações baseadas na perspectiva política, no que se refere à
escolha dos critérios que determinem a valorização da componente do beneficio do utente e a determinação dos
critérios de incentivo e desincentivo aplicados.

Para facilitar a justificação perante terceiros dos valores apresentados, e eventuais, revisões da Tabela de Taxas, a
CM Amadora pode considerar a constituição de uma base de dados onde conste uma memória descritiva dos
critérios de fundamentação utilizados para cada item da Tabela de Taxas Urbanísticas.

 Memória Descritiva

VII. RECOMENDAÇÕES
Ç

Atentamente

De V. Exas.

Com os nossos melhores cumprimentos, somos,
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Permitam-nos que agradeçamos a vossa cooperação e a forma como nos foram proporcionados os elementos e as
informações necessárias à elaboração do estudo de avaliação.

Ficamos ao dispor de V. Exas. para prestar quaisquer esclarecimentos relativos ao conteúdo do presente relatório.

O nosso trabalho foi realizado de acordo com os princípios técnico-profissionais da BDO e em cooperação com os
responsáveis da CM Amadora, numa perspectiva de utilidade plena que sempre procuramos conseguir.
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(ver página 296 a 318 desta separata)

ANEXO A – TABELA DE TAXAS URBANÍSTICAS VALORIZADA
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ANEXO B – ESTRUTURA ORGÂNICA DETALHADA

Anexo B - Estrutura Orgânica Detalhada
Descrição Unidades Orgânicas

CM Amadora
Códigos UO (RH)

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

0106

ORGÃOS DE AUTARQUIA

0101

GIRP

010201

Gabinete de Apoio Jurídico

010202

Policia Municipal

0104

Protecção Civil

0105

OPERAÇÕES FINANCEIRAS
CLASSES INACTIVAS
ADMINISTRAÇÃO GERAL

0201

Gestão Administrativa e Contratação

020201

Gestão RH - Secção Vencimentos

020301

Serviços Refeitórios e Bares Municipais

020302

ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA

0301

URBANISMO
Unidade de Processos Urbanísticos

03020101

Reprografia

03020102

Fiscalização

03020103

Topografia

030301

SIG / PU

030302

Divisão Recuperação Parque Habitacional Privado

0305

HABITAÇÃO
SERVIÇOS URBANOS
HIGIENE E SALUBRIDADE

0401

Saneamento

040201

Resíduos Sólidos Urbanos

040202

Higiene Publica

040301

Cemitérios

040302

Iluminação Publica

040502

ESPAÇOS VERDES

04040101

Espaços Verdes Brigadas

04040102

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Mercados e Feiras

040501
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Outros

040504

EDUCAÇÃO E CULTURA

0501

EDUCAÇÃO/ ACÇÃO SOCIAL
CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇO DE TURISMO
OBRAS MUNICIPAIS

0601

OBRAS
ARRUAMENTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

060201

Arruamentos e Iluminação Publica Brigadas

060202

Arruamentos e Iluminação Publica - Iluminação Publica

060203

EQUIPAMENTOS

060301

Brigadas de Pedreiros

06030201

Brigadas de Pintura

06030202

Brigadas de Carpintaria

06030203

Brigadas de Eletricidade

06030204

TRÂNSITO E MOBILIÁRIO URBANO

060401

Transito e Mobiliário Urbano - Pintura Geral e Sinalização

060402

EQUIPAMENTOS MECÂNICO

060501

Brigadas Geral

06050201

Brigada de Serralharia

06050202

Parque de Viaturas Ligeiras

06050203

Parque de Viaturas Pesadas

06050204

Parque de Viaturas de Resíduos

06050205

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

0801

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

0701
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