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ACTA  DA  REUNIÃO  EXTRA-

ORDINÁRIA  DA  CÂMARA 

MUNICIPAL  DE  VALENÇA 

REALIZADA  NO  DIA  17   DE 

NOVEMBRO DE 2010. - – - - - - 

- - - Aos dezassete dias do mês de Novembro do ano dois mil e dez, nesta cidade de 

Valença e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniu a Câmara Municipal de 

Valença sob a presidência do Presidente da Câmara, Jorge Salgueiro Mendes  e com 

a presença dos Vereadores Manuel Rodrigues Lopes, Elisabete Maria Lourenço de 

Araújo Domingues,  José Manuel Temporão Monte,  Fernando Pereira Rodrigues e 

Maria Ângela de Lima Evangelista.  Secretariou a Técnico Superior Paula Cristina 

Pinheiro  Vasconcelos  Mateus.  E,  tendo  tomado  os  lugares  que  lhes  estavam 

destinados, declarou aberta a reunião pelas dez horas, verificando-se a falta, desde já 

considerada  justificada  pela  Câmara  Municipal,  do  Vereador  José  Luís  Serra 

Rodrigues, por motivos profissionais. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PONTO 1 - REGULAMENTO INTERNO DE CONTROLO ASSIDUIDADE – 

PROJECTO:-  Antes  de  se  proceder  à  votação,  o  Sr.  Presidente  fez  uma  breve 

exposição  sobre  o projecto  de  Regulamento  Interno  de  Controlo  de  Assiduidade. 

Seguidamente, o Vereador Dr. Fernando Rodrigues questionou acerca do motivo de o 

Regulamento da Piscina Municipal não constar da agenda desta reunião, atendendo a 

que  constantemente  tem existido  pedidos  de  isenção  do  pagamento  das  taxas  de 

utilização  das  referidas  instalações.  Em  relação  ao  regulamento  em  votação, 

questionou sobre a  previsão  de dispensas  de marcação de  ponto e  de  isenção de 

horário, bem como, quanto ao facto de no artº 14º constar que as dúvidas resultantes 
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da aplicação do serem resolvidas por Despacho do Presidente da Câmara e não pela 

Câmara Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

De seguida, o Sr. Presidente respondeu que, neste momento, a Câmara tem dois casos 

de horários flexíveis e, que quanto ao Artº 14º entende que se deve manter pois não 

se  justifica  que  tenha  que  ser  decidido  em  reunião  de  Câmara  uma  vez  que  o 

Presidente  tem competência  para decidir  os assuntos relacionados com a gestão e 

direcção dos recursos humanos afectos aos serviços municipais. - - - - - - - - - - - - - - - 

Seguidamente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o projecto 

de  regulamento  interno  de  controlo  de  assiduidade  à  aprovação  da   Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea a) do nº 6 do artº 64º conjugado com a alínea a) do nº 

2 do artº 53º ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 

nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que seguidamente se transcreve:- - - - - - - - - - - - - - - 

“PROPOSTA 

DE 

REGULAMENTO INTERNO DO CONTROLE DA ASSIDUIDADE 

Nos termos  do  disposto  no  artigo  115.º  do  Regime  de  Contrato  de Trabalho  em 

Funções Públicas a entidade empregadora pode elaborar regulamentos  internos do 

órgão ou serviço contendo normas de organização e disciplina do trabalho.

O regulamento dos relógios de ponto de alguns serviços do Município, após a entrada 

em vigor de nova legislação que veio alterar substancialmente o novo regime jurídico 

de  emprego  público,  encontra-se  desajustado  da  realidade,  verificando-se  a 

necessidade  de  dispor  de  regras  adaptadas  à  nova  legislação  e  às  necessidades 

impostas pela organização e gestão dos serviços desta autarquia.

Art.º. 1º

Âmbito de Aplicação
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As presentes  normas  são  aplicáveis  a  todo  o  pessoal  subordinado  à  disciplina  e 

hierarquia  dos  serviços  da  Câmara  Municipal  de  Valença,  cujo  local  de  trabalho 

esteja equipado com aparelho de registo electrónico de assiduidade e pontualidade, e 

aos quais tenha sido distribuído um cartão de identificação e de marcação de ponto.

Art.º. 2º

Isenções de horários. Marcações de Ponto

1. O pessoal legalmente isento de horário está obrigado ao dever geral de assiduidade 

e ao cumprimento da duração de trabalho estabelecida por lei, sendo-lhe igualmente 

aplicáveis as normas que não forem incompatíveis com o seu estatuto.

2.  Quando  a  natureza  das  funções  desempenhadas  assim  o  imponha,  poderá  ser 

excepcionalmente concedida a determinados trabalhadores dispensa de marcação de 

ponto e/ou isenção de horário, mediante despacho do Presidente ou do Vereador com 

competência delegada na área de gestão de pessoal.

3. A decisão a que se refere o número anterior será devidamente fundamentada e 

especificada,  e  fará  parte  integrante  dos  horários  aprovados  para  os  respectivos 

serviços.

Art.º. 3º

Controle da Assiduidade e Pontualidade

O controle  da assiduidade  e  pontualidade  será  efectuado por  marcação  de ponto, 

mediante sistemas automáticos (electrónicos, mecânicos ou outros) ou mediante livro 

de ponto.

Cada  dirigente  pode  obter  listagens  relativas  aos  trabalhadores  afectos  à  unidade 

orgânica que dirige. 

Art.º 4º

Responsáveis Hierárquicos
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Compete  ao  pessoal  dirigente  e  de  chefia,  ou,  na  sua  inexistência,  ausência  ou 

impedimento, aos trabalhadores expressamente designados para o efeito, controlar a 

assiduidade  e  pontualidade  dos  trabalhadores  sob  a  sua  dependência,  ficando 

responsabilizados pelo cumprimento das presentes normas.

Art.º. 5º

Cartão de Marcação de Ponto

1. O cartão é propriedade da Câmara Municipal de Valença. Em caso de extravio, 

furto ou inutilização, o seu possuidor deve de imediato comunicar o facto à Secção de 

Pessoal.

2.  Nos  casos  previstos  no  número  anterior,  a  Secção  de  Pessoal  fornecerá  novo 

cartão, ficando o trabalhador obrigado, no prazo de 8 dias seguidos à ocorrência, a 

entregar  uma fotografia  a cores,  tipo passe,  recente,  e  ao pagamento do custo do 

cartão desde que a justificação de extravio, furto ou inutilização não seja atendível. 

Esta decisão cabe ao Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada.

Art.º. 6º

Regras de Funcionamento

1. As entradas e saídas são registadas nos relógios de ponto electrónicos mediante o 

cartão individual, com processamento da informação na Secção de Pessoal.

2. Cada trabalhador deverá obrigatoriamente registar, pelo menos quatro registos por 

dia, correspondentes à entrada e saída dos períodos da manhã e da tarde.

3.  No  caso  de  horário  contínuo  e,  nos  serviços  que  funcionem  aos  sábados  e 

domingos de manhã, é obrigatória a marcação de pelo menos, dois registos. 

4. Sempre que, por motivo de serviço, os trabalhadores tenham de ausentar-se para 

serviço externo, devem efectuar os correspondentes registos pontométricos à saída e à 

entrada. 
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5. As irregularidades nos registos de ponto, resultantes de deficiências do sistema, ou 

de  lapso  manifesto  devidamente  justificado,  serão  ressalvadas  pelo  dirigente  do 

serviço, quando comprovada a normal comparência do trabalhador em causa.

6. Em caso de não funcionamento do relógio de ponto electrónico, a marcação de 

ponto  será  efectuada  imediatamente  pelo  trabalhador,  no  livro  de  ponto  que  se 

encontrará nos respectivos serviços.

7. No caso em que o trabalhador não possa proceder à marcação de ponto em virtude 

de se ter esquecido do cartão, poderá o dirigente do serviço com competência para 

justificar as ausências, justificar esse esquecimento até duas ocorrências por mês, sob 

pena de se considerar ausência ao serviço. 

8.  No caso  do  trabalhador  se  ter  esquecido  de  efectuar  uma marcação,  poderá  o 

dirigente do serviço, com a competência prevista no número anterior, justificar essa 

infracção  até  duas  ocorrências  por  mês,  sob  pena  de  se  considerar  ausência  ao 

serviço. 

Art.º. 7º

Assiduidade

O período de aferição da assiduidade é o mês, devendo as ausências ao serviço ser 

justificadas,  no  prazo  legal  previsto,  a  qual,  depois  de  visada  pelo  responsável 

hierárquico do trabalhador, será submetida a decisão do Presidente da Câmara ou do 

Vereador com o Pelouro do Pessoal. 

Art.º. 8º

Listagem da Assiduidade e Pontualidade

A Secção  de  Pessoal  distribuirá  pelos  responsáveis  de  cada  Divisão,  os  registos 

mensais referentes a cada trabalhador, que após a devida conferência, serão tidos em 

conta na elaboração dos Mapas de Assiduidade, a remeter à Secção de Pessoal, nos 

primeiros cinco dias úteis de cada mês. 
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Art.º. 9º

Tolerâncias

1.  No  registo  das  entradas,  é  permitida  uma  tolerância  de  10  minutos,  a  qual  é 

considerada serviço efectivo, não podendo exceder 30 minutos mensais.

2.  Os  trabalhadores  podem  realizar,  sem  prejuízo  do  regular  funcionamento  do 

serviço e sem prévia autorização do respectivo superior hierárquico, uma pausa de 

duração não superior a 15 minutos, entre as 10 e as 11 horas e as 15 e as 16 horas, 

dando origem a registo pontométrico, salvo nos casos de isenção de horário. 

Art.º. 10º

Débitos de horas

Os débitos de horas referidos no artigo anterior, apurados no final de cada mês, dão 

lugar à marcação de uma falta, que deve ser justificada nos termos da lei. 

Art.º. 11º

Crédito de trabalho

1.  Aos  trabalhadores  é  concedido  um  crédito  de  2  horas  mensais,  isento  de 

compensação. 

2. O crédito, quando fraccionado, não pode ser utilizado em mais de 2 plataformas, 

não sendo permitidas plataformas de duração inferior a 30 minutos. 

3. A autorização do crédito de horas depende sempre de autorização e tem que ser 

solicitado com uma antecedência mínima de 48 horas, se previsível e sempre antes da 

ausência. 

4. A autorização para o uso do crédito de horas só pode ser concedida desde que o 

funcionamento  normal  dos  serviços  não  fique  afectado  e  esteja  assegurada  a 

permanência de, pelo menos, 50% do seu pessoal. 

Art.º. 12º

Serviço Externo
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Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o pessoal que efectue serviço externo 

constará  de  proposta  nominal,  elaborado  pelo  dirigente  do  serviço  respectivo,  a 

submeter  à  aprovação  do  membro  do  Executivo  com o  Pelouro  respectivo,  para 

efeitos de justificação.

Art.º. 13º

Tolerância de Ponto

Não estando definido em diploma legal o regime jurídico aplicável às tolerâncias de 

ponto, deverão as ausências ser consideradas como prestação de serviço efectivo. 

Art.º. 14º

Dúvidas

As dúvidas resultantes  da aplicação do presente  regulamento  serão resolvidas por 

Despacho do Presidente da Câmara.

Art.º. 15º

Revogação 

Ficam revogadas  todas  as  disposições  municipais  existentes  sobre  o  controle  da 

assiduidade. 

Art.º 16º

Entrada em Vigor

Este  regulamento  interno  entrará  em  vigor  logo  que  se  encontrem  reunidas  as 

condições técnicas.”. - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - 

PONTO  2  -  REGULAMENTO  MUNICIPAL  DE  ESTACIONAMENTO  – 

PROJECTO:- Antes de se proceder à votação o Presidente fez uma breve exposição 

sobre as normas do regulamento, tendo o Vereador Dr. Fernando Rodrigues referido 

que os membros eleitos pelo P.S. alertaram  para as taxas previstas nas normas de 

funcionamento dos Parques da Coroada e questionou  quanto à articulação entre essas 

mesmas normas e este regulamento.  A Vereador Drª. Ângela Evangelista referiu que 
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se este Regulamento se aplica à Cidade de Valença então existe uma contradição 

entre o nº 2 do Artº 3º e a alínea d) do nº 1 do artº 4º. Seguidamente, o Sr. Presidente 

respondeu, relativamente a esta última questão, dizendo que existem dúvidas acerca 

de onde começa e acaba a Cidade, mas que os limites territoriais, a partir da data da 

elevação  de  Vila  a  Cidade  são  coincidentes.  Acrescentou  que  na  realidade  não 

existem,  já há alguns anos,  placas  de identificação  de inicio e fim de localidade. 

Porém,   com os novos processos  em curso,  nomeadamente  dos  censos  do INE a 

situação irá ser alterada, embora existam, como por exemplo a Avª. Pinto da Mota, 

que  não  é  uma  localidade  e,  por  isso,  aplicam-se  as  disposições  do  Código  da 

Estrada.

Acrescentou ainda que aquilo que consta  nº 2 do Artº 3º e a alínea d) do nº 1 do artº 

4º é por mera precaução, sendo que, à medida que os limites de circulação de transito 

se alterarem, não existe necessidade de se efectuar uma alteração a este regulamento 

por já  terem sido acauteladas estas situações. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Após  discussão,  a  Câmara  Municipal  procedeu  à  votação  tendo  deliberado,  por 

unanimidade,  aprovar  o projecto de Regulamento  Municipal  de Estacionamento  e 

submetê-lo a apreciação pública, nos termos e para os efeitos do artº 118º do Código 

Procedimento  Administrativo,  aprovado  pelo  Dec-  Lei  nº  442/91,  de  15  de 

Novembro, que a seguir se passa a transcrever: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“PROPOSTA 

DE 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO 

Artigo 1º

Âmbito de aplicação

O presente regulamento é aplicável ao trânsito na Cidade de Valença. 

Artigo 2
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Paragem e estacionamento

1- Considera-se paragem a imobilização de um veículo pelo tempo estritamente 

necessário para a entrada ou saída de passageiros ou para breves operações de carga 

ou descarga, desde que o condutor esteja pronto a retomar a marcha e o faça sempre 

que  estiver  a  impedir  ou  a  dificultar  a  passagem  de  outros  veículos,  em 

conformidade com o Código da Estrada. 

2— Considera-se estacionamento a imobilização de um veículo que não constitua 

paragem e que não seja motivada por circunstâncias próprias da circulação.

3— Ao estacionar o veículo, o condutor deve deixar os intervalos indispensáveis à 

saída  de  outros  veículos,  à  ocupação  dos  espaços  vagos  e  ao  fácil  acesso  aos 

prédios, bem como tomar as precauções indispensáveis para evitar que aquele se 

ponha em movimento.

Artigo 3

Proibição de paragem ou estacionamento

1— É proibido parar ou estacionar

a)  Nas  rotundas,  pontes,  túneis,  passagens  de  nível,  passagens  inferiores  ou 

superiores e em todos os lugares de visibilidade insuficiente;

b)  A menos de 5 m para um e outro lado dos cruzamentos,  entroncamentos  ou 

rotundas, sem prejuízo do disposto na alínea e) do presente número e na alínea a) do 

n.º 2; 

c) A menos de 5 m para a frente e 25 m para trás dos sinais indicativos da paragem 

dos veículos de transporte colectivo de passageiros ou a menos de 6 m para trás 

daqueles sinais quando os referidos veículos transitem sobre carris;

d) A menos de 5 m antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões ou de 

velocípedes;
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e) A menos de 20 m antes dos sinais verticais ou luminosos se a altura dos veículos, 

incluindo a respectiva carga, os encobrir;

f)  Nas  pistas  de  velocípedes,  nos  ilhéus  direccionais,  nas  placas  centrais  das 

rotundas, nos passeios e demais locais destinados ao trânsito de peões;

g)  Na  faixa  de  rodagem  sempre  que  esteja  sinalizada  com  linha  longitudinal 

contínua e a distância entre esta e o veículo seja inferior a 3 m.

2— Fora das localidades, é ainda proibido:

a) Parar ou estacionar a menos de 50 m para um e outro lado dos cruzamentos, 

entroncamentos, rotundas, curvas ou lombas de visibilidade reduzida;

b) Parar e estacionar nas faixas de rodagem;

Artigo 4º

Proibição de estacionamento

1—É proibido o estacionamento:

a) Impedindo o trânsito de veículos ou obrigando à utilização da parte da faixa de 

rodagem destinada ao sentido contrário, conforme o trânsito se faça num ou em dois 

sentidos;

b) Nas faixas de rodagem, em segunda fila, e em todos os lugares em que impeça o 

acesso a veículos devidamente estacionados, a saída destes ou a ocupação de lugares 

vagos;

c) Nos lugares por onde se faça o acesso de pessoas ou veículos a propriedades, a 

parques ou a lugares de estacionamento;

d) A menos de 10 m para um e outro lado das passagens de nível;

e) A menos de 5 para um e outro lado dos postos de abastecimento de combustíveis;

f) Nos locais reservados, mediante sinalização, ao estacionamento de determinados 

veículos;
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g) De veículos agrícolas, máquinas industriais, reboques ou semi-reboques quando 

não atrelados ao veículo tractor, salvo nos parques de estacionamento especialmente 

destinados a esse efeito;

h) Nas zonas de estacionamento de duração limitada quando não for cumprido o 

respectivo regulamento;

i)  De  veículos  ostentando  qualquer  informação  com vista  à  sua  transacção,  em 

parques de estacionamento; 

j)  Nos  locais  destinados  ao  estacionamento  de  carros  de  aluguer  quando 

devidamente sinalizados; 

k) Junto de passeios onde, por motivo de obras, tenham sido colocados tapumes, 

salvo os veículos em serviço de carga e descarga de materiais precedentes dessas 

obras ou a elas destinados. 

2- É proibida a ocupação da via e outros lugares públicos com quaisquer objectos 

destinados  a  reservar  lugar  para estacionamento  de veículos  ou a  impedir  o  seu 

estacionamento,  sendo  considerado  como  pejamento  e  imediatamente  removido 

pelos serviços municipais tudo o que for encontrado nesses locais.

Parágrafo único – é permitida a acção directa a particulares para remoção

Artigo 5º

Estacionamento indevido ou abusivo

Considera-se estacionamento indevido ou abusivo: 

a) O de veículo, durante 30 dias ininterruptos, em local da via pública ou em parque 

ou zona de estacionamento isentos de pagamento de qualquer taxa. 

b) O de veículo, em zona de estacionamento condicionado ao pagamento de uma 

taxa, quando esta não tiver sido paga ou tiverem decorrido duas horas para além do 

período de tempo pago.
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c)  O de  veículos  agrícolas,  máquinas  industriais,  reboques  e  semi-reboques  não 

atrelados ao veículo e o de veículos publicitários que, permaneçam no mesmo local 

por tempo superior a 72 horas ou a 30 dias, se estacionarem em parques a esse fim 

destinados. 

d) O que se verifique por tempo superior a 48 horas, quando se trate de veículos que 

apresentem sinais exteriores de abandono, de inutilização ou de impossibilidade de 

se deslocarem com segurança pelos seus próprios meios. 

e) O de veículos ostentando qualquer informação com vista à sua transacção, em 

local da via pública ou em parque ou zona de estacionamento isentos de pagamento 

de qualquer taxa.

Artigo 6º

Remoção 

1-Poderá a Câmara Municipal ou as autoridades a quem compete fazer executar este 

Regulamento  promover  a  remoção  de  qualquer  veículo  estacionado  em 

contravenção, ficando a cargo do proprietário as coimas e as despesas de remoção e 

recolha do veículo.

2-Os proprietários que não acatem as proibições excepcionais de estacionamento 

devidamente  publicitadas,  por  motivo  de  cortejos,  desfiles,  festividades, 

manifestações públicas, provas desportivas ou outras, que possam afectar o trânsito 

normal, incorrem na remoção. 

3-Os  veículos  removidos  da  via  pública  poderão  ser  reclamados  pelos  seus 

proprietários no prazo de 30 dias a contar da data de remoção.

4- Decorrido esse prazo sem que seja reclamada a restituição, proceder-se-á à venda 

do veículo em hasta pública, revertendo o remanescente do produto da venda para a 

Câmara Municipal.
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5- Deverá providenciar-se a notificação por carta registada com aviso de recepção 

ao titular inscrito a expedir no prazo de 5 dias da data da remoção.

Artigo 7º

Localização dos Parques e Zonas de Estacionamento

1- Os parques de estacionamento poderão ser instalados em qualquer terreno do 

domínio público ou privado municipal especialmente destinado a esse fim, desde 

que devidamente demarcado e sinalizado.

2- A Câmara  Municipal  estabelecerá  a  localização  e  as regras  de utilização  dos 

Parques de Estacionamento e das Zonas de Estacionamento de duração limitada.

3-  As  Zonas  de  Estacionamento  de  duração  limitada  poderão  ser  instaladas  em 

qualquer  arruamento  que  apresente  as  características  técnicas  para  o  efeito  bem 

como o respectivo enquadramento urbanístico.

4- Nos Parques e Zonas de Estacionamento deverão estar assegurados lugares de 

estacionamento para deficientes e espaço para cargas e descargas.

5- Nas Zonas de Estacionamento de duração limitada poderão ser reservados lugares 

de  estacionamento  para  entidades  públicas  e  particulares  cuja  actividade  tenha 

manifesto interesse público.

Artigo 8º

Condições de Utilização dos Parques e Zonas de Estacionamento de duração 

limitada 

1- Estão isentos  do pagamento de taxas  os veículos  em serviço de urgência,  ou 

socorro, os veículos da policia, quando em serviço.

2-  Não  serão  abrangidos  por  quaisquer  limitações  em  relação  à  duração  do 

estacionamento, os veículos em serviço de emergência, bem como os veículos da 

polícia, quando em serviço.
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3- Os Parques e as Zonas de Estacionamento limitado possuem equipamento, que 

fornecerão aos utentes o respectivo título de estacionamento.

4- Os Parques e as Zonas de Estacionamento de duração limitada serão demarcados 

com sinalização vertical e horizontal.

5- Nos Parques e nas Zonas de Estacionamento de duração limitada é proibido o 

estacionamento, de veículos:

a) De classe diferente daquela para o qual o espaço tenha sido afectado; 

b) Por tempo superior ao estabelecido; 

c) Que não possuam título; 

d) De venda ambulante ou publicitários.

6- É proibido destruir, danificar ou desfigurar os equipamentos instalados.

Artigo 9º

Tarifário dos Parques e Zonas de Estacionamento de duração limitada 

O  tarifário  a  aplicar,  quer  nos  parques  de  estacionamento  quer  nas  zonas  de 

estacionamento de duração limitada,  será fixado pela Assembleia Municipal,  sob 

proposta da Câmara Municipal.  

Artigo 10º

Locais de estacionamento

1 - Nos diversos arruamentos, caminhos e vias públicas para além do definido nas 

disposições gerais e em cumprimento do estipulado no Código da Estrada, cabe à 

Câmara  Municipal  aprovar  as  regras  de  estacionamento  e  respectiva  sinalização 

viária.

2 – Nos locais de estacionamento poderão ser reservados lugares de estacionamento 

para  entidades  públicas  e  particulares  cuja  actividade  tenha  manifesto  interesse 

público.

Artigo 11º
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Veículos especiais 

Aos  veículos  municipais,  do  Estado,  das  forças  de  segurança  e  dos  bombeiros, 

quando comprovadamente no desempenho das suas funções não se aplicam estas 

disposições, se tal se mostrar indispensável à satisfação do interesse público.

Artigo 12.º

Situações especiais 

Sempre que motivos  de interesse público o justifiquem, o Presidente  da Câmara 

Municipal pode alterar os estacionamentos e sentidos de trânsito determinados pela 

Câmara Municipal, mas nunca por tempo superior ao do evento que o determina.

Artigo 13º

Utilização especial da via pública

A autorização para a utilização das vias públicas para a realização de actividades de 

carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar o trânsito normal é 

concedida pela Câmara Municipal.

Artigo 14º

Infracções

As infracções  ao  disposto  no  presente  regulamento  são  punidas  com coima,  de 

montante  igual  até  ao  máximo  do  previsto  no  Código  da  Estrada  e  legislação 

complementar para a infracção correspondente.

Artigo 15º

Direito subsidiário

Em tudo  o  que  não  estiver  especialmente  previsto  neste  Regulamento  aplica-se 

subsidiariamente o Código da Estrada e legislação complementar.

Artigo 16º

Dúvidas e omissões
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Para a resolução de dúvidas e omissões que surjam na aplicação ou interpretação 

das disposições de presente Regulamento é competente a Câmara Municipal.

Artigo 17º

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor, 15 dias após a sua publicação.
ANEXO I

Taxa a pagar por cada período de permanência das viaturas nas zonas de 

estacionamento 

1-A taxa  de  utilização  dos  Parques  e  das  Zonas  de  Estacionamento  de  duração 

limitada é a seguinte: 0,60 cêntimos à hora. 

2-Sempre que os equipamentos instalados nos Parques e Zonas de Estacionamento 

Limitado  o  permitam,  a  Câmara  Municipal  poderá  implementar  um sistema  de 

pagamento semanal ou mensal, aplicando uma taxa de referência diária de 1,0 €, até 

ao máximo mensal de 30,0 €. 

3- A Câmara Municipal poderá isentar ou reduzir as taxas supra para residentes e 

trabalhadores que exerçam funções na área de influência dos respectivos Parques e 

Zonas de Estacionamento Limitadas. 

4- Os montantes das taxas fixadas neste regulamento são anualmente actualizados 

pela Câmara Municipal em função do índice de inflação referente ao ano anterior, 

publicado pelo INE, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro.

5- Os valores resultantes da actualização serão arredondados nos termos legalmente 

definidos, inclusive com arredondamento que poderá ir até à unidade de euros ime-

diatamente superior, se se considerar necessário, tendo em conta a marcação de va-

lores compatíveis com a fluidez das transacções (facilidade do mecanismo de trocos 

dos equipamentos). ”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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PONTO 3 -  REGULAMENTO MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE – 

PROJECTO:-  Após o Sr. Presidente  ter  feito um breve esclarecimento sobre o 

sentido  deste  Regulamento   a  Vereadora  Drª.  Ângela  Evangelista  questionou  se 

foram ouvidas as Associações Comerciais e a GNR. Seguidamente, referiu que os 

locais de venda já deveriam estar definidos atendendo a que se verifica concorrência 

desleal no comércio e este assunto poderá ser um factor agravante. Para além disto, 

também,  referiu  que,  em  frente  às  Escolas  não  devia  apenas  estar  prevista  a 

proibição  de  venda  de  bebidas  alcoólicas,  mas  também  de  outros  produtos 

alimentares que são prejudiciais à saúde. De seguida, tomou a palavra o Vereador 

Dr. Fernando Rodrigues para reforçar o que foi dito pela Vereadora Drª. Ângela 

Evangelista.  Referiu  ainda  que  as  Juntas  de  Freguesia  deviam  ser  ouvidas. 

Acrescentou, que este projecto de regulamento subverte por completo o conceito de 

Venda Ambulante atendendo a que se vai poder vender de tudo e, para além disto, 

vem favorecer a concorrência desleal, no sentido de que os vendedores ambulantes 

apenas irão pagar uma taxa enquanto que os comerciantes para além de pagar os 

impostos ainda tem que criar postos de trabalho. Por fim, o Sr. Presidente prestou 

alguns esclarecimentos referindo que já existia um regulamento de venda ambulante 

e que este apenas vem disciplinar situações que no anterior não estavam previstas. 

Quanto  à  questão  suscitada  sobre  a  concorrência  desleal,  informou  que  sempre 

existiu venda ambulante e que nunca foi por essa razão que o comércio se sentiu 

afectado e que e lei prevê um conjunto de produtos cuja venda é proibida. - - - - - - - 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos contra dos Vereador Dr. 

Fernando Rodrigues e Drª. Ângela Evangelista, aprovar o projecto de Regulamento 

Municipal da Venda Ambulante e submetê-lo a apreciação pública, nos termos e 

para os efeitos do artº 118º do Código Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

De- Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, que a seguir se passa a transcrever: - - - - - - 
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“PROJECTO 

DE 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE DO 

MUNICÍPIO DE VALENÇA

PREÂMBULO

Com  o  desenvolvimento  do  comércio  tem-se  vindo  a  verificar  uma  enorme 

dificuldade em conjugar as disposições legais com os interesses das pessoas que 

exercem  a  actividade  de  venda  ambulante  e  outras  actividades  comerciais  de 

carácter fixo. 

Este regulamento visa proporcionar aos munícipes uma gestão aberta e eficaz da 

venda ambulante, dotando o município de um instrumento que controle toda esta 

actividade na sua área territorial,  prevendo os meios  que venham a disciplinar e 

garantir o cumprimento das regras de convivência. 

Artigo 1º

Lei habilitante

O  presente  Regulamento  é  elaborado  ao  abrigo  do  disposto  no  artigo  241º  da 

Constituição da República Portuguesa, Lei 42/98 de 6 de Agosto, artigos 53º, nº2 al. 

a) e 64º, nº6 al. a) da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela Lei 5-A/2002 de 

11  de  Janeiro  e  Decreto-Lei  122/79  de  8  de  Maio,  alterado  pelos  Decretos-Lei 

282/85 de 22 de Junho, 283/86 de 5 de Setembro, 399/91 de 16 de Outubro, 252/93 

de 14 de Julho e 9/2002 de 24 de Janeiro. 

Artigo 2º

Objecto

O presente Regulamento tem por objecto regular o exercício da actividade de venda 

ambulante na área do município de Valença.

Artigo 3º

Definições

1- Para efeitos deste Regulamento consideram-se dois tipos de venda:

a) A venda ambulante propriamente dita.
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b) A venda ambulante em lugares fixos.

2- Para efeitos deste Regulamento, são considerados vendedores ambulantes: 

a) Quem, transportando os produtos e mercadorias do seu comércio, por si ou por 

qualquer meio adequado, os vendam ao público consumidor pelos lugares do seu 

trânsito; 

b) Quem, fora do Mercado Municipal e em locais fixos estabelecidos pela Câmara 

Municipal,  vendam  as  mercadorias  que  transportem,  utilizando  na  sua 

comercialização meios próprios ou outros que a Câmara coloque à sua disposição; 

c) Quem, transportando os produtos ou a mercadoria em veículos, neles efectuem a 

venda, quer seja nos locais do seu trânsito, quer nos locais fixos demarcados pela 

Câmara Municipal, fora do Mercado Municipal; 

d) Quem, utilizando veículos automóveis, atrelados, velocípedes com ou sem motor, 

carros de mão ou unidades similares, neles confeccionem ou vendam, na via pública 

ou  em locais  determinados  pela  Câmara  Municipal,  refeições  ligeiras  ou  outros 

produtos comestíveis. 

Artigo 4º

Proibições de carácter geral

1- O exercício da venda ambulante é vedado à actividade de comércio por grosso, 

bem como  às  sociedades  e  aos  que  exerçam  outra  actividade  profissional,  não 

podendo ainda ser praticado por interposta pessoa.

2-  Exceptua-se  do  âmbito  de  aplicação  do  presente  Regulamento  a  distribuição 

domiciliária efectuada por conta de comerciantes com estabelecimento fixo, a venda 

de lotarias, jornais e outras publicações periódicas. 

Artigo 5º

Utilização dos meios de venda

1- Na exposição e venda dos produtos os vendedores ambulantes deverão utilizar 

individualmente  tabuleiro,  bancada  ou  balcão,  de  dimensões  não  superiores  a 

1mx1,20m e colocado a uma altura mínima de 0,40m do solo.
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2- Os tabuleiros, bancadas ou balcões que sejam utilizados na exposição, arrumação 

e  venda de produtos alimentares  terão de ser de material  resistente,  a  traços  ou 

sulcos, devendo ser facilmente laváveis, e deverão ser mantidos em rigoroso estado 

de asseio e higiene.

3- Não se aplica o disposto no nº1 quando a Câmara Municipal coloque à disposição 

dos vendedores outros meios de venda e exposição ou quando a unidade móvel a 

utilizar, pelas suas características o dispense.

4- Exceptua-se também do nº1 a venda ambulante  de roupa, artesanato e outros 

produtos  não  alimentares  que  pela  sua  natureza  não  necessitem  de  tabuleiros, 

bancadas ou balcões.

5- O material de exposição, venda e arrumação deverá ser removido da via pública 

sempre que o vendedor não se encontre a exercer a sua actividade. 

Artigo 6º

Identificação

Os tabuleiros, bancadas, balcões, pavilhões, veículos, reboques ou quaisquer outros 

meios utilizados na venda, deverão ter afixado, em local bem visível ao público, a 

indicação do nome, morada e nº do cartão do vendedor.

Artigo 7º

Afixação de preços

É  obrigatória  a  afixação,  por  forma  bem  visível  para  o  público,  de  letreiros, 

etiquetas ou listas indicando o preço dos produtos, géneros e artigos expostos. 

Artigo 8º

Horários

1-A actividade de venda ambulante pode ser exercida todos os dias da semana entre 

as 8 e as 20 horas. 

2-É proibida a venda ambulante nos seguintes dias: 

18 de Fevereiro; 

Domingo de Páscoa; 

Dia de Natal; e 
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Dia de Ano Novo. 

3-  Sem prejuízo do disposto no número  anterior,  a  venda em unidades  móveis, 

designadamente  veículos  automóveis,  atrelados,  velocípedes  com ou sem motor, 

carros de mão ou unidades similares, deverá revestir a seguinte forma: 

a)  Pontual  –  locais  cuja  actividade  é  condicionada  pela  realização  de  eventos 

desportivos  e/ou  manifestações  de  índole  social  e  cultural.  Esta  actividade  não 

poderá exceder 10horas consecutivas.

b) Diária – locais fixos ou de forma não sedentária com carácter essencialmente 

ambulatório, em que a actividade poderá ser exercida durante todos os dias do ano, 

em horário pré-estabelecido.  

Artigo 9º

Requisitos para a venda ambulante

1- O exercício da actividade de vendedor ambulante só pode ser efectuado por quem 

seja portador de um cartão de vendedor ambulante. 

2- O pedido de concessão de cartão de vendedor ambulante e sua renovação anual é 

dirigido ao Presidente  da Câmara,  em modelo  próprio a  fornecer  pelos  serviços 

municipais, que o deverá deferir ou indeferir no prazo máximo de 30 dias, contados 

da data de entrega do correspondente requerimento, em requerimento próprio. 

3- A renovação anual do cartão de vendedor ambulante deverá ser requerida até 30 

dias antes de caducar a respectiva validade.

4- Para concessão e renovação do cartão devem os interessados apresentar: 

a) Requerimento elaborado em impresso próprio; 

b) Fotocópia do bilhete de identidade, do número de contribuinte e do cartão 

de empresário em nome individual; 

c) Preenchimento do pedido de registo de vendedores ambulantes para efeitos 

de cadastro comercial; 

d) Duas fotografias; 

e) Fotocópia da declaração de inicio de actividade, declaração de rendimentos 

e anexo B1 relativos ao ano transacto; 
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f)  Fotocópia  do  livrete  e  título  de  propriedade  dos  veículos  utilizados  no 

exercício da actividade quando sujeitos a registo; 

g)  Fotocópia  do  auto  de  vistoria,  elaborado  pela  autoridade  de  Saúde  ou 

médico veterinário municipal, dos veículos utilizados para transporte, exposição e/ou 

venda de produtos alimentares; 

5-  Com vista  a  comprovar  a  autenticidade  dos  documentos  referidos  no  número 

anterior serão exibidos, aquando da entrega do requerimento os originais. 

Artigo 10º

Registo de vendedores ambulantes

1- Os interessados, aquando do levantamento do cartão de vendedor ambulante ou 

sua renovação, deverão proceder ao preenchimento de impresso destinado ao registo 

na  Direcção-Geral  do  Comércio  e  da  Concorrência,  para  efeitos  de  cadastro 

comercial. 

2- A Câmara Municipal fica obrigada a enviar à Direcção-Geral do Comércio e da 

Concorrência  o  duplicado  do  impresso  referido  no  número  anterior,  no  caso  de 

inscrição  e,  tratando-se de renovação com alterações,  remeterá  à  mesma entidade 

uma  relação  onde  constem  tais  alterações,  no  prazo  de  30  dias  a  partir  da  sua 

recepção. 

Artigo 11º

Titularidade do cartão

1- O cartão de vendedor ambulante é pessoal e intransmissível e deverá acompanhar 

sempre  o  vendedor,  para  apresentação  imediata  às  autoridades  e  fiscalização 

municipal, quando solicitado. 

2-  Nos casos  de morte  ou de invalidez  do vendedor  ambulante,  a  autorização  de 

venda em local fixo transmite-se ao cônjuge, descendentes ou pessoa que com ele 

viva em união de facto, por esta ordem de prioridades, desde que o prazo de validade 

do cartão não tenha expirado e o requeiram no prazo de 60 dias após a verificação do 

facto que lhe deu origem.  

Artigo 12º
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Caducidade dos cartões

1- O cartão de vendedor ambulante caduca nos seguintes casos: 

a) No termo do prazo de validade; 

b) Falta de pagamento da taxa mensal dos locais fixos; 

c) Interrupção consecutiva e não justificada superior a 30 dias úteis, nos locais 

onde a actividade se exerça de forma diária em local fixo.

2-  A caducidade  do  cartão  de  vendedor  ambulante  implica  a  sua  cassação  pelas 

entidades fiscalizadoras. 

Artigo 13º

Impedimentos ao exercício da actividade

É proibido aos vendedores ambulantes: 

a) Impedir ou dificultar por qualquer forma o trânsito nos locais destinados à 

circulação de veículos e peões; 

b)  Impedir  ou  dificultar  o  acesso  aos  meios  de  transporte  públicos  e  às 

paragens dos respectivos veículos; 

c)  Impedir  ou  dificultar  o  acesso  a  monumentos  e  edifícios  públicos  ou 

privados, bem como o acesso ou exposição dos estabelecimentos comerciais ou lojas 

de venda ao público; 

d)  Lançar  no  solo  quaisquer  desperdícios,  restos,  lixo  ou  outros  materiais 

susceptíveis de estorvar ou conspurcarem a via pública; 

e) Usar altifalantes ou outros aparelhos sonoros para anúncio e promoção dos 

produtos à venda. 

Artigo 14º

Autorizações especiais

1-O cartão de vendedor ambulante poderá ser substituído, a título excepcional, por 

autorização especial a conceder pela Câmara Municipal,  no caso de a actividade a 

exercer se revelar de excepcional interesse para o Município, ter carácter temporário, 

não se prolongando por um período superior a três meses.
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2-  Nos  casos  referido  no  número  anterior,  deverão  os  interessados  formalizar  os 

pedidos de autorização em requerimento próprio, dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal,  do  qual  constem os  seus  dados  identificativos,  qualidade  profissional, 

indicando,  de  forma  resumida,  a  actividade  pretendida,  o  período  temporal  de 

exercício, horário e local fixo. 

Artigo 15º

Locais de venda

 A venda ambulante  efectua-se em toda  a  área  do  Município  de  Valença,  com 

excepção das zonas de protecção, previstas no artigo 18º e nos horários que venham 

a ser definidos. 

Artigo 16º

Zonas e locais fixos para o exercício da venda ambulante
A venda ambulante com carácter de permanência apenas é permitida nos locais a 

fixar pela Câmara Municipal. 

Nestes locais fixos não é permitido, numa área de 100 metros, a existência de outro 

vendedor ambulante com a mesma mercadoria. 

Artigo 17º

Atribuição de locais fixos

A atribuição de locais fixos de venda ambulante será feita por sorteio ou por hasta 

pública sempre que o número de pedidos seja superior ao número de locais. 

Artigo 18º

Zonas de protecção

1-Não é permitido o exercício da venda ambulante nas seguintes zonas:

a) A  menos  de  50m  dos  estabelecimentos  comerciais  fixos  que  exerçam  o 

mesmo ramo de comércio e a 100 metros do mercado municipal; 

b) Em locais situados a menos de 5 metros de cruzamento e entroncamentos; 

c) Junto  de  estabelecimentos  escolares  dos  ensinos  básicos  e  secundário, 

sempre que a actividade se relacione com a venda de bebidas alcoólicas. 
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2-  A  proibição  constante  da  al.  a)  do  número  anterior,  não  abrange  a  venda 

ambulante de balões, gelados e produtos semelhantes e venda de artigos produzidos 

por artistas, designadamente pintores, artesãos e outros que exerçam actividades de 

carácter eminentemente cultural. 

Artigo 19º

Deveres

1- Os vendedores ambulantes ficam obrigados: 

a) A deixar o local de venda completamente limpo, sem qualquer tipo de resíduos, 

nomeadamente detritos, restos, caixas ou outros materiais semelhantes; 

b) A ser sempre portadores, para imediata apresentação às autoridades policiais e 

fiscalizadoras,  do  cartão  de  vendedor  ambulante  ou  de  cartão  de  autorização 

especial de vendedor ambulante, devidamente actualizados; 

c)  A proceder  à  afixação,  nos  locais  fixos  de venda,  de  fotocópia  de vendedor 

ambulante ou de cartão de autorização especial de vendedor ambulante;

d) A proceder à retirada e desmontagem diária de todos os meios e utensílios usados 

na  venda,  desde  que  não  exista  autorização  municipal  que  permita  a  sua 

permanência no respectivo local. 

Artigo 20º

Práticas proibidas

1-É interdito aos vendedores ambulantes: 

a) Impedir  ou  dificultar,  por  qualquer  forma  ou  meio,  o  trânsito  nos  locais 

destinados à circulação de pessoas e veículos;

b) Lançar  no  solo  qualquer  tipo  de  resíduos  ou  outros  objectos  e  materiais, 

susceptíveis de ocupar ou sujar a via ou espaço púbico; 

c) Estacionar para expor ou comercializar os artigos e produtos fora dos locais em 

que a venda seja permitida; 

d) O exercício da actividade fora do local e do horário autorizado; 
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e) Expor, para venda, artigos, géneros ou produtos que tenham de ser pesados ou 

medidos  sem  estarem  munido  das  respectivas  balanças,  pesos  e  medidas 

devidamente aferidos e em perfeito estado de conservação e limpeza.

Artigo 21º

Restrições à venda ambulante

É proibido o comércio ambulante dos produtos referidos na lista anexa ao art. 7º do 

DL 122/79 de 8 de Maio e que faz parte deste Regulamento. 

Artigo 22º

Fiscalização

1- Cabe às autoridades fiscalizadoras exercer uma acção educativa e esclarecedora 

dos vendedores ambulantes, podendo, para a regularização de situações anómalas, 

fixar o prazo máximo de 30 dias, cujo incumprimento constituirá infracção. 

2- O vendedor deverá sempre fazer-se acompanhar, para apresentação imediata às 

autoridades  e  entidades  competentes  para  a  fiscalização,  do  cartão  de  vendedor 

ambulante, devidamente actualizado.

Artigo 23º

Sanções

1-  As  infracções  ao  disposto  no  presente  Regulamento  constituem  contra-

ordenações puníveis com coima de €125,00 a €2.500,00.

2- Em caso de negligência, os valores referidos no número anterior são reduzidos 

para metade.

3- As coimas deste Regulamento ficarão prejudicadas se outra pena mais grave for 

aplicável às infracções descritas nos termos da Lei Geral ou Especial. 

Artigo 24º

Sanções acessórias

1- Em função da gravidade e da reiteração das contra-ordenações e, bem assim, da 

culpa do agente, podem ser aplicadas as seguintes sanções acessórias: 

a) Perda  a  favor  do  Município  de  equipamento,  unidades  móveis,  artigos  e 

produtos com o qual se praticou a contra-ordenação; 
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b) Suspensão até 30 dias da actividade de vendedor ambulante; 

c) Interdição, por um período até 1 ano, do exercício da actividade de vendedor 

ambulante no Município de Valença.

2- A sanção prevista na al. a) do número anterior apenas poderá ser aplicada nas 

seguintes situações: 

a)  Exercício da actividade de venda ambulante sem a necessária autorização ou 

fora dos locais autorizados para o efeito; 

b) Venda, exposição ou simples detenção para venda de mercadorias proibidas 

neste tipo de comércio. 

Artigo 25º

Regime de apreensão

1- A apreensão de bens será acompanhada do correspondente auto de apreensão.

2-  O  auto  de  apreensão  de  bens  é  apenso  ao  respectivo  auto  de  noticia  ou 

participação  da  infracção,  a  fim  de  ser  determinada  a  instrução  do  competente 

processo de contra-ordenação.

3-  As  apreensões  são  autorizadas,  ordenadas  ou  validadas  por  despacho  do 

Presidente da Câmara Municipal ou da autoridade administrativa ou policial com 

competência para a apreensão. 

4- Sendo apreendidos bens perecíveis, perigosos ou deterioráveis o Presidente da 

Câmara, ou a autoridade sanitária veterinária municipal, pode ordenar, conforme os 

casos,  a  sua  afectação  a  finalidade  socialmente  útil,  destruição  ou  medidas  de 

conservação ou manutenção necessárias, lavrando-se o respectivo auto. 

5- No decurso do processo de contra-ordenação, ou após a sua decisão, na qual se 

tenha decidido proceder à devolução dos bens ao arguido ou ao seu proprietário, 

este  dispõem de  30  dias  úteis,  após  notificado  para  o  efeito,  para  proceder  ao 

respectivo levantamento.

6- Decorrido o prazo referido no número anterior sem que o arguido ou proprietário 

venha  a  proceder  ao  levantamento  dos  bens  depositados  à  guarda  da  Câmara 
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Municipal,  poderá  ser  dado  o  destino  mais  conveniente  aos  referidos  bens, 

nomeadamente, a entrega a instituições de solidariedade social. 

Artigo 26º

Taxas devidas pela venda ambulante

Pela ocupação de terrado, serão devidas as taxas que constarem na tabela de taxas e 

licenças em vigor na área no município de Valença.

Artigo 27º

Normas supletivas

1- Em tudo o que não estiver disposto no presente Regulamento aplicar-se-á o DL 

122/79 de 8 de Maio e demais legislação publicada. 

2- As dúvidas que se suscitarem na aplicação das disposições deste Regulamento 

serão resolvidas pela Câmara Municipal.

Artigo 28º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.”. - - - - - - - - 

PONTO  4  -  REGULAMENTO  MUNICIPAL  DA  FEIRA  SEMANAL  – 

ALTERAÇÃO:-  Relativamente a este regulamento o Sr. Presidente também fez 

uma breve exposição  sobre as alterações pretendidas.  O Vereador Dr. Fernando 

Rodrigues referiu que os membros eleitos pelo PS votam contra porque se estão a 

abrir  precedentes  nomeadamente  na  transmissão  de  terrado.  O  Sr.  Presidente 

esclareceu  que  estas  alterações  apenas  vem  clarificar  as  situações  previstas  no 

actual regulamento, nomeadamente, no que concerne à transmissão de terrado. - - - 

A Câmara  Municipal  deliberou,  por maioria,   com votos contra  dos Vereadores 

eleitos  pelo P.S.  submeter  a  aprovação por  parte  da Assembleia  Municipal,  nos 

termos da alínea a) do nº 6 do artº 64º conjugado com a alínea a) do nº 2 do artº 53º 

ambos  da Lei  nº  169/99,  de  18 de  Setembro,  na redacção  dada  pela  Lei  nº  5-
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A/2002, de 11 de Janeiro, dos artigos 9º, 11º, 12º, a5º, 18º, 21º, 25º, 29º e 30º do 

Regulamento Municipal da Feira Semanal, passem a ter a seguinte redacção:  - - - - 

“PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA FEIRA SEMANAL DE VALENÇA

Artigo 1º 

Os  artigos  9º,  11º,  12º,  15º,  18º,  21º,  25º,  29º  e  30º,  passam a  ter  a  seguinte 

redacção: 

Artigo 9º

Direito à atribuição de lugar

1 – …………………………………………………………………..................

2 – ………………………………………………………………………….......

3 – ……………………………………………………………...........................

4 – ……………………………………………………………….......................

5 – ………………………………………………………………………...........

6 – …...................................................................................................................

7 - Quando o feirante se tenha candidatado a mais do que um lugar, logo que lhe 

seja atribuído um dos lugares, os restantes requerimentos ficam sem efeito. 

Artigo 11º

Transmissão do direito ao Terrado

1 – ………………………………………………………………………..........

2 – …………………………………………………………………………......

a) ………………………

b) ………………………

c) ………………………

d) ………………………

29



 

 3 – ………………………………………………………………………….....

a) Entre pais e filhos e entre irmãos,  quando devidamente justificadas,  mediante 

apresentação  e  entrega dos  documentos  que legalmente  comprovam as referidas 

situações. 

b)………………………………………………………………………

4 – No caso da alínea d), se for para parente ou outra pessoa, esta tem que ter 

exercido a actividade há pelo menos 1 ano, como colaborador do titular do direito 

de  ocupação.  Para  tanto  deverá  estar  inscrita  na  Câmara  Municipal  como 

colaborador. 

Artigo 12º 

Caducidade 

O direito de ocupação caduca: 

a) …………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………

d) ………………………………………………………………………...

e) A  não  apresentação  do  cartão  de  feirante,  actualizado,  três  vezes 

seguidas ou cinco interpoladas. 

Artigo 15º

Área

1 – ……………………………………………………………………………

2 – ……………………………………………………………………………

3 – A Câmara Municipal poderá dividir/fraccionar os lugares vagos para melhor 

comercialização. 

Artigo 18º

Levantamento da feira
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1 – ……………………………………………………………………………

2 – Antes de abandonar o recinto da feira, os feirantes devem promover a limpeza 

dos espaços correspondentes aos lugares de terrado que lhes tenham sido atribuídos, 

conforme refere o Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, e sem prejuízo no 

disposto no presente Regulamento. 

3- Os Resíduos Sólidos devem ser depositados nos recipientes destinados a esse 

efeito, que são disponibilizados pela empresa de recolha de resíduos, devidamente 

acondicionados  de  forma  a  assegurar  que  os  resíduos  não  possam soltar-se  ou 

espalhar-se. 

Artigo 21º

Deveres gerais dos feirantes

No exercício  da actividade  de  comércio  a  retalho  exercido  de forma  não 

sedentária devem os feirantes:

a) ………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………

d) ………………………………………………………………………

e) ………………………………………………………………………

f) ……………………………………………………………………

g) Para fixação de toldos, tendas ou barracas utilizar os meios e equipamentos 

disponibilizados  no  recinto,  sendo  proibido  abrir  buracos  no  pavimento,  para 

colocar amarrações ou estacas de qualquer espécie, assim como amarrar cordas e 

outros meios de segurança aos candeeiros e árvores.

h) No fim da  feira,  deixar  os  respectivos  lugares  de  terrado  completamente 

limpos, depositando o lixo nos recipientes destinados a esse efeito, de acordo com o 

artigo 18º. 

i) …………………………………………………………………………

j) Tratar com respeito e urbanidade quer o público quer os colegas; 
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k) Não  adoptar  comportamentos  que  perturbem o  normal  funcionamento  da 

feira.

Artigo 25.º

Taxas

1 - O pagamento da taxa anual de ocupação da feira será dividido em seis fracções a 

pagar  nos  meses  de  Fevereiro,  Abril,  Junho,  Agosto,  Outubro  e  Dezembro, 

respeitantes, cada uma delas, aos dois meses imediatamente a seguir.  

2 - O não cumprimento do número anterior implicará o acréscimo de 5% do valor a 

pagar se for efectuado até ao dia 15 do mês seguinte.  

3-  Na  altura  do  pagamento  o  feirante  tem  sempre  que  apresentar  o  cartão 

devidamente actualizado. 

Artigo 29.º

Contra-ordenações e Coimas

Sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal, bem como das contra-ordenações 

fixadas no artigo 26.º  do Decreto-Lei  42/2008, de 10 de Março,  constitui  ainda 

contra-ordenação a violação das seguintes normas do Regulamento:

a) ………………………………………………………………………....

b) …………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………

d) ………………………………………………………………………....

e) …………………………………………………………………………

f) …………………………………………………………………………

g) …………………………………………………………………………

h) …............................................................................................................

i) Não deixar os respectivos lugares de terrado completamente limpo, constitui 

contra-ordenação punível com coima graduada de 50 € até ao máximo de 150 €, no 

caso de pessoa singular, ou de 125 € até ao máximo de 250 €, no caso de pessoa 

colectiva;
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j) Perturbar,  com  o  seu  comportamento  o  normal  funcionamento  da  feira, 

constitui contra-ordenação punível com coima graduada de 150 € até ao máximo de 

500 €, no caso de pessoa singular, ou de 300 € até ao máximo de 750 €, no caso de 

pessoa colectiva;

k) A  não  apresentação  do  cartão  de  feirante  actualizado,  constitui  contra-

ordenação punível com coima graduada de 50 € até ao máximo de 150 €, no caso de 

pessoa singular, ou de 125 € até ao máximo de 250 €, no caso de pessoa colectiva;

l) …………………………………………………………………………

Artigo 30.º

Sanções Acessórias

1  –  Em  conformidade  com  o  disposto  no  Regime  Geral  do  Ilícito  de  Mera 

Ordenação Social, constante do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 

de Setembro, e pela Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, poderão ser aplicadas às 

contra-ordenações previstas no artigo anterior as seguintes sanções acessórias, em 

função da gravidade da infracção e da culpa do agente:

a) …………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………

d) …………………………………………………………………………

2 – ……………………………………………………………………………

3 – ……………………………………………………………………………

4 – ……………………………………………………………………………

5 – ……………………………………………………………………………

6 – A sanção acessória referida na alínea d) do n.º 1 só pode ser decretada quando a 

contra-ordenação tiver sido praticada no exercício ou por causa da actividade de 

feirante.”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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PONTO 5 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE SISTEMAS PÚBLICOS E 

PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DE VALENÇA – ALTERAÇÃO:-  Após um breve esclarecimento 

efectuado  pelo  Sr.  Presidente  sobre  esta  alteração,  o  Vereador  Dr.  Fernando 

Rodrigues referiu que os membros presentes eleitos pelo P.S. irão votar contra com 

a seguinte declaração de voto:-  “Votamos contra porque nos parece excessivo o 

valor de referência para calcular o caudal médio para o Munícipe que não esteja 

ligado à rede pública em virtude de utilizar uma fonte própria de abastecimento 

(poço ou mina).

Como aqui referimos para uma família com um agregado familiar de 3 pessoas o 

consumo estimado é de 10.8 m3 o que parece não deixar dúvidas de que é uma 

proposta  desproporcionada  e  inadequada  e  injusta  e  como tal  penalizadora  para 

aqueles  que não usam e  rede publica  (muitos  por  dificuldades  económicas)  por 

outro lado para os consumidores não domésticos (de Hotelaria) utiliza-se o critério 

de  120  litros  por  quarto  precisamente  igual  ao  critério  utilizado  para  os 

consumidores  domésticos,  o  que  no  nosso  entender  é  injusto  desadequado  e 

desproporcional”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  – - - - - - - 

Seguidamente, o Sr. Presidente explicou que a intenção desta Câmara Municipal  ao 

propor a alteração a este Regulamento  passa essencialmente pelo facto de neste 

momento se estar a pagar, por mês,  à empresa Águas do Noroeste 50 mil euros de 

saneamento e que aqueles consumidores que têm captações próprias e se encontram 

ligados aos colectores de saneamento terão que pagar aquilo que descarregam para 

o referido colector. Acrescentou que é mais do que evidente que esta situação, para 

esta Câmara,  se torna insustentável  até porque para além desta despesa avultada, 

também, sofreu um corte de transferência do Estado, motivo pelo qual se traz uma 

proposta  de alteração ao Regulamento em questão.  Relativamente à leituras  dos 
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contadores,  referiu  que  existiam cerca  de 2  mil  contadores   sem consumos,  no 

entanto a Câmara Municipal não deixa de ter despesas mensais com estas situações, 

nomeadamente,  na  deslocação   aos  locais  dos  cobradores  para  as  respectivas 

leituras  e  na  emissão  de  factura  sem importância  a  pagar.  Quanto  aos  valores 

estimados, este correspondem aos valores  médios de vários estudos, inclusive das 

Nações Unidas e das amostragens realizadas em Valença. Quanto à hotelaria esta só 

poderá pecar por excesso e não ao contrário. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Após análise e discussão a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com votos 

contra dos Vereadores Dr. Fernando Rodrigues e Drª. Ângela Evangelista, submeter 

a aprovação por parte da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do nº 6 do 

artº 64º conjugado com a alínea a) do nº 2 do artº 53º ambos da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, do artº 163º 

do  Regulamento  Municipal  de  Sistemas  Públicos  e  Prediais  de  Distribuição  de 

Água e de Drenagem de Águas Residuais de Valença que passe a ter a seguinte 

redacção:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - 

“PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

SITEMAS PUBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUIAS DE VALENÇA

Artigo 1º

O  artigo  163º  do  Regulamento  Municipal  de  Sistemas  Públicos  e  Prediais  de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Valença passa a ter a 

seguinte redacção: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Artigo 163º

Avaliação de consumos e de caudais residuais

1- Em caso de paragem ou de funcionamento irregular do contador ou nos períodos 

em que não houver leitura, o consumo é avaliado:
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a) Pelo consumo médio apurado entre duas leituras consideradas válidas;

b) Pelo  consumo  de  equivalente  período  do  ano  anterior  quando  não  existir 

média referida na alínea a);

c) Pelo média do consumo apurado nas leituras  subsequentes  à instalação do 

contador na falta dos elementos referidos nas alíneas a) e b).

2- Em casos de utilizadores que, embora ligados ao sistema público de distribuição de 

água, utilizam fontes próprias de abastecimento e cujo sistema de drenagem de águas 

residuais  esteja ligado ao colector  público,  deverá ser estimado um caudal  médio 

mensal  lançado  na  rede  pública  de  drenagem para  que  seja  aplicada  a  tarifa  de 

drenagem e tratamento de águas residuais. O caudal médio será calculado do seguinte 

modo:

a) Sendo  consumidor  doméstico  ter-se-á  em  conta  o  número  de  pessoas  do 

agregado familiar, verificado através da declaração de Imposto sobre o Rendimento 

Singular, considerando um consumo de 120 litros/dia/habitante.

b) Sendo consumidor não doméstico de hotelaria  ter-se-á em conta o número 

total  de  quartos  e  um consumo  de  120 litros/dia/quarto,  ponderado  pela  taxa  de 

ocupação  da  NUTS II  -  Região  Norte  para  equipamentos  hoteleiros  de  categoria 

similar.

c) Sendo consumidor  não doméstico  de  outra  actividade  económica  o caudal 

médio será fixado após efectuada uma vistoria conjunta às instalações onde serão 

efectuadas  medições.  Para  efeito  de  marcação  da  vistoria  dever-se-á  adoptar  os 

procedimentos  previstos  na  legislação  em  vigor  aplicável  e  recomendações  do 

ERSAR.”. - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PONTO  6  -  REGULAMENTO  MUNICIPAL  DE  URBANIZAÇÃO  E 

EDIFICAÇÃO  –  ALTERAÇÃO:-   A  Câmara  Municipal  deliberou,  por 

unanimidade, submeter a aprovação por parte da  Assembleia Municipal, nos termos 
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da alínea a) do nº 6 do artº 64º conjugado com a alínea a) do nº 2 do artº 53º ambos da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, os seguintes artigos do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 

em vigor neste Município que passem a ter a redacção que a seguir se transcreve - - - 

“Identificação das Alterações a introduzir no Regulamento da 
Urbanização e Edificação (RMUE)

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
Leis habilitantes 

Ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República portuguesa, 

nas alíneas a) e e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e o 

artigo  3.º  do  Decreto-Lei  n.º  555/99,  de  16  de  Dezembro,  com  as  alterações 

introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº26/2010, de 

30 de Março,  é aprovado o Regulamento Municipal  de Urbanização e Edificação do 

Município de Valença. 

Artigo 4.º 
Definições 

1.  Os  conceitos  utilizados  são  os  estabelecidos  na  legislação  em  vigor, 

designadamente no Decreto-Lei  n.º  555/99,  de 16 de Dezembro,  com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº26/2010, de 

30 de Março e no Decreto-Regulamentar nº9/2009, de 29 de Maio.

CAPÍTULO II 
Controlo Prévio 

SECÇÃO I 
Regime geral 

Artigo 5.º 
Licenças e Comunicação Prévia

1. Carecem de prévio licenciamento além das operações urbanísticas referidas na 

legislação em vigor: 

a) Todos os trabalhos que impliquem com a segurança, a salubridade, a estética 

e  a  topografia  local,  incluindo  escavações  e  aterros,  depósitos  de  materiais  e 
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instalações a céu aberto, desde que não abrangidos por operações de loteamento ou 

plano de pormenor. 

b) Todos os trabalhos de arborização e rearborização, com recurso às espécies 

vegetais de crescimento rápido ou o abate de árvores, desde que não abrangidos por 

operações  de  loteamento  ou  plano  de  pormenor  e  ainda  desde  que  não  estejam 

relacionados com uso exclusivamente agrícolas ou sujeitas a regime florestal; 

c)  A  ocupação  temporária  do  espaço  público  que  decorra  directamente  da 

realização das obras, desde que não abrangidos por operações de loteamento ou plano 

de pormenor. 

2. Carecem de comunicação prévia , além das operações urbanísticas referidas 

na legislação em vigor: 

a) Todos os trabalhos que impliquem com a segurança, a salubridade, a estética 

e  a  topografia  local,  incluindo  escavações  e  aterros,  depósitos  de  materiais  e 

instalações  a  céu  aberto,  abrangidos  por  operações  de  loteamento  ou  plano  de 

pormenor. 

Artigo 6.º 
Isenção de licença  ou Comunicação Prévia 

1.  Para  além  das  obras  referidas  no  regime  jurídico  da  urbanização  e  da 

edificação, nas condições aí previstas estão isentas de licença e comunicação prévia as 

obras de escassa relevância urbanística, a que se refere o artigo 6-A.º do RJUE, bem 

como da apresentação do projecto de execução, previsto no n.º 4, do artigo 80.º do 

mesmo diploma legal.

2.  As  obras  seguintes,  são  também  considerados  de  escassa  relevância 

urbanística, sempre que não incluídos em áreas sujeitas a servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública, imóveis classificados de interesse nacional ou interesse 

público e nas respectivas zonas de protecção: 

a)  Palanques,  estrados  ou  palcos  para  festas  ou  espectáculos  de  interesse 

público; 

b) Construções de um só piso com a cota de soleira próxima da cota do terreno, 

quando respeitem os requisitos previstos em planos municipais de ordenamento 

do território em vigor ou em operação de loteamento, que se destinem a: 

i. Garagens e anexos de habitações destinadas a arrumos, com área máxima de 50 m2, 

não podendo a soma de todos os anexos exceder 10% da área total do terreno e desde 
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que tenham um pé direito não superior a 2,3 m e cumpram as regras do artigo 104º do 

presente regulamento; 

ii.  Arrumos  e  alpendres  de  apoio  à  actividade  agrícola,  telheiros,  espigueiros  e 

construções similares, com cobertura inclinada em telha cerâmica de barro vermelho e 

assente em ripado constituído por elementos em madeira, betão ou metálicos, quando 

se implantem fora  das  áreas  com loteamentos,  Plano de  Urbanização ou  Plano  de 

Pormenor, áreas ou zonas de protecção, e desde que não ultrapassem a área de 50 m², 

altura  máxima  de 3,5m e cumpram as  regras  do  artigo  104º  e  104º-A do  presente 

regulamento;

iii. Abrigos para animais, implantados a mais de 20 m do eixo da via pública, com a área 

máxima de 4 m² e altura máxima de 2,30m; 

c) Grelhadores implantados a mais de 10 m do eixo da via pública com área até 

3,0m² e altura máxima de 2,30m;  

d) Barracas provisórias para feiras ou festas; 

e) Tanques até 1,2 m de altura desde que destinados a fins agrícolas; 

f) Serventias e acessos rurais; 

g) Restauro de construções funerárias sem alteração das características básicas 

do existente; 

h) As construções funerárias, com excepção dos jazigos com capela; 

i) Demolições dos trabalhos com características descritas nas alíneas a) a c); 

j) Obras de correcção de elementos dissonantes.

3.Os promotores das obras de escassa relevância urbanística, deverão até 5 dias 

antes do início dos trabalhos, dar conhecimento à Câmara Municipal, nos termos e para 

os efeitos previstos no art. 80º-A e art.93º, todos do RJUE.

4. No caso das obras de escassa relevância urbanística previstas na alínea b) do 

presente  regulamento,  relativas  a  construções  de  edifícios,  ficam  os  promotores 

obrigados à apresentação de projecto mínimo aquando da apresentação do documento 

referido na alínea anterior. O projecto mínimo, que pode ser subscrito pelo requerente, 

deverá conter os seguintes elementos:

a)  Requerimento  a  dar  conhecimento  à  Câmara  Municipal,  conforme  modelo 

anexo, descrevendo as características principais da construção. 

b) Cópia de documento de legitimidade;

c) Planta de localização e extractos do PDMV;
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d) Planta de implantação;

e) Plantas, cortes e alçados.

SECÇÃO II 
REGIMES ESPECIAIS 

Artigo 7.º 
Dispensa de discussão pública 

São  dispensadas  de  discussão  pública  as  operações  de  loteamento  que  não 

excedam nenhum dos seguintes limites: 

         a) …... 

b) 50 fogos ou unidades de ocupação; 

c) 10% da população da freguesia em que se insere a pretensão. 

d) A área de construção destinar-se em valor igual ou superior a 40% a fins não 

habitacionais, quando não inserido em Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor.

Artigo 8.º 
Impacte semelhante a um loteamento e impacte relevante

1 - Para efeitos de aplicação do n.º 5 do artigo 57.º e do n.º 5 do artigo n.º 44, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,  com a actual redacção dada pela Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº26/2010, de 30 de Março, considera-se 

gerador de um impacte semelhante a um loteamento toda e qualquer construção que 

reúna um destes requisitos: 

a)  Toda  e  qualquer  construção  que  disponha  de  12  ou  mais  unidades  de 

ocupação com acesso directo a partir do espaço exterior, com excepção das destinadas 

a estacionamento automóvel e arrumos; 

b)  Quando  funcionalmente  ligadas  ao  nível  de  subsolo  ou  por  elementos 

estruturais ou de acesso, se apresentem como edificações funcionalmente autónomas 

acima do nível do terreno em número superior a 3; 

c)  Todas  aquelas  construções  e  edificações  para  fins  não  habitacionais  que 

envolvam uma sobrecarga dos níveis de serviço nas infra-estruturas e ou ambiente, 

nomeadamente construções para fins comerciais/serviços com áreas superiores a 1200 

m2 e, construções industriais com áreas superiores a 1200 m² quando este uso não seja 

o dominante da respectiva classe de espaço.

2 – As construções com impacte semelhante a loteamento, que ultrapassam os 

limites estabelecidos no artigo 22º do RJUE, são consideradas de impacte relevante, 
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ficando sujeitas a discussão pública.

CAPÍTULO III 
DO PROCEDIMENTO 

Secção I 
Disposições gerais 

Artigo 15.º 
Normas de apresentação e tramitação Informática

1. …....

2. …....

3. …......

4. ….......

5. ….......

6. A informação (textos e cartografia) deverá também ser apresentada em suporte 

informático – CD -, e nos seguintes termos:

a) Os textos – Peças Escritas – deverão ser entregues no formato PDF/Adobe 

Acrobat ou DOC/Microsoft Word;

b) As peças desenhadas deverão ser apresentadas num dos seguintes formatos: 

DWG/AutoCad, DGN/Intergraph, SHP/ESRI, DXF/Drawing Interchange Format;

c) Os elementos mencionados na alínea anterior devem estar georeferenciados, 

com ligação à rede geodésica nacional, recorrendo ao sistema de coordenadas Hayford 

–  Gauss,  Datum73,  na  área  do  Concelho  delimitada  na  planta  anexa  ao  presente 

Regulamento;

d)  As  plantas  de  Implantação/Síntese  deverão  conter,  também,  informação 

topográfica referente à área envolvente da parcela,  representando elementos físicos 

identificáveis  no  local  e/ou  edificações  que  permitam definir  e/ou  verificar  possíveis 

alinhamentos;

e) A concepção do projecto em suporte informático deverá ser à escala real 1:1 

(Uma unidade no desenho correspondente a um metro no terreno), sem prejuízo das 

escalas normalmente adoptadas na apresentação em papel;

f)  O ficheiro  com as plantas  de Implantação/Síntese  deverá  ser  organizado de 

forma  que  as  referidas  plantas  se  projectem  sobre  o  levantamento  topográfico  já 

referido e estruturado com os seguintes níveis de informação:

Nível 1 – Desenho da planimetria existente;
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Nível 2 – Legendas das representações;

Nível 3 – Cadastro da parcela a intervir;

Nível 4 – Cadastro resultante, com indicação do uso;

Nível 5 – Implantação(ões), com descrição de cota;

Nível 6 – Altimetria (Cotas);

Nível 7 – Altimetria (curvas de nível).

Secção III 
Qualificações dos autores de projectos 

Artigo 22.º 
Qualificações oficiais a exigir aos autores de projectos de operações 

urbanísticas 
1. A qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração 

e subscrição de projectos de operações urbanísticas sujeitas a controle prévio,  pela 

fiscalização e pela direcção técnica de obra, é a estabelecida na Lei nº31/2009, de 3 de 

Julho.

 SECÇÃO IV 
Loteamentos, Urbanização e Remodelação de Terrenos 

Subsecção I 
Do pedido de destaque 

Artigo 23.º 
Instrução do processo 

1. ….

a) …...

b) …....

c) Planta de implantação à escala 1:500 ou 1:200, sobre levantamento topográfico 

do prédio e área envolvente numa extensão de 20 metros a contar dos limites do prédio, 

elaborado conforme especificações anexas ao presente regulamento; 

d) …..

e) …...

f) ….....

2. …....

Subsecção II 
Do pedido de informação prévia 
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Artigo 24.º 
Instrução do Processo 

1. …....

a) …....

b) …....

c) Planta de implantação à escala 1:500 ou 1:200, sobre levantamento topográfico 

do prédio e área envolvente numa extensão de 20 metros a contar dos limites do prédio, 

elaborado conforme especificações anexas ao presente regulamento; 

2. …....

3. …....

4. …....

5. …....

Subsecção III 
Dos pedidos de  licenciamento ou admissão de comunicação prévia

Artigo 25.º 
Instrução do processo 

Os pedidos deverão ser devidamente organizados e instruídos,  para além dos 

elementos  previstos  na  legislação  específica  em  vigor  sobre  o  licenciamento  de 

operações  de  loteamento,  obras  de  urbanização  ou  trabalhos  de  remodelação  de 

terrenos, com os seguintes elementos: 

a) ….

b)  Planta  de  implantação  à  escala  1:500  ou  1:200,  sobre  levantamento 

topográfico do prédio e área envolvente numa extensão de 20 metros a contar  dos 

limites do prédio, elaborado conforme especificações anexas ao presente regulamento; 

Artigo 26.º 
Organização do processo 

1. ….

2. …..

3. …...

a)  Plantas  topográficas,  às  escalas  1:500  ou  1:200,  com  a  indicação  da 

modelação prevista, nomeadamente: 

i. Norte geográfico; 

ii. Delimitação da propriedade na sua totalidade; 
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iii. Implantação dos arruamentos, dos lotes e sua numeração; 

iv. Implantação dos espaços verdes, equipamentos e cedências; 

b) ….

c) …..

d) …..

e) …..

Secção V 
Do procedimento relativo a obras de edificação e de demolição 

Subsecção II 
Dos Pedidos de Licenciamento

Artigo 31º 
Projectos das especialidades 

1. ….

2. Os projectos de especialidade deverão ser apresentados pelo requerente: 

a) Nos procedimentos de comunicação prévia, (…)

b) …...

Subsecção III 
Comunicação prévia 

Subsecção IV 
Emissão da licença ou Admissão de Comunicação Prévia

Artigo 35.º 
Requisitos para a emissão 

1. Não pode ser emitida licença ou Admissão de comunicação prévia (…)

2. …

3. …

CAPÍTULO IV 
Da Execução e Da Utilização 

SECÇÃO I 
DA EXECUÇÃO 

Subsecção I 
Disposições gerais 

Artigo 42.º 
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Observância das condições  do licenciamento ou da  admissão da 
comunicação prévia

1. ….

2......

3. …..

Artigo 44.º 
Projecto de execução 

1. Para efeitos do previsto no 80º/4 do RJUE, são dispensadas de apresentação 

de projecto de execução, as obras de escassa relevância urbanística referidas no artigo 

6.º deste Regulamento, bem como as restantes operações urbanísticas à excepção das 

obras de edificações. 

2. Nas obras de edificação também poderá ser dispensada a apresentação do 

projecto  de  execução,  desde  que  o  requerente  apresente  o  respectivo  pedido 

acompanhado de declaração do autor do projecto geral de Arquitectura a manifestar a 

sua concordância, para as seguintes situações:

i) Habitações sociais;

ii) Moradias unifamiliares destinadas a habitação própria dos requerentes;

iii) Anexos, telheiros, instalações agrícolas e construções similares desde que a 

área não ultrapasse os 1000 m²;

iv) Armazéns e edifícios industriais com área inferior a 1000 m²;

v) Outros edifícios cuja área de construção não ultrapasse os 500 m².

2. …..

Subsecção III 
Edificações 
Artigo 50.º 

Adequação às normas em vigor 
A admissão de comunicação prévia ou licença administrativa (…)

Secção II 
Utilização 

Subsecção I 
Utilização dos edifícios 

Artigo 51.º 
Objecto de autorização administrativa 
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1. Os pedidos de autorização de utilização serão instruídos com os documentos 

previstos  na  legislação  específica,  cópia  dos  certificados  de  conformidade 

exigíveis, bem como com a ficha técnica da habitação nos casos aplicáveis.

2. Poderão ser dispensadas certificações de conformidade, nas habitações sociais 

e  nas  moradias  unifamiliares  destinadas a habitação própria  com área bruta 

inferior a 250 m², desde que requeridas e devidamente fundamentadas.

3. Os  pedidos  de  vistoria  para  utilização  de  edifícios  antigos,  ou  parte  deles, 

quando  não existe  em arquivo  dos  serviços  municipais  o  seu projecto,  será 

instruído  de  acordo  com  o  modelo  e  as  normas  constantes  do  presente 

Regulamento, acompanhados do correspondente levantamento do existente. 

Artigo 52.º 
Designação das autorizações, admissão de comunicação prévia ou licenças 

de utilização 
1. As licenças, admissão de comunicação prévia ou autorizações de utilização 

tomarão a designação de: 

a) Licença, admissão de comunicação prévia ou autorização de utilização para: 

      (…)

b) Licença, admissão de comunicação prévia ou autorização de utilização para 

funcionamento de estabelecimentos: 

      (…)

Artigo 54.º 
Deferimento do requerimento para emissão da autorização de utilização

O requerimento para emissão de autorização de utilização (…)

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS ÀS EDIFICAÇÕES 

Secção I 
Disposições gerais 

Artigo 67.º 
Numeração de polícia 

1. Em todos os arruamentos, os proprietários são obrigados a numerar os prédios 

segundo a ordem estabelecida pela Câmara Municipal e nos termos estabelecidos no 

regulamento próprio. 

2. ….
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SECÇÃO II 
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS ZONAS DE PROTECÇÃO 

(Aplicáveis sem prejuízo das competências cometidas à DRC-N) 
(...)

SECÇÃO III 
DISPOSIÇÕES RELATIVAS A EDIFICAÇÕES EM ZONAS URBANAS E RURAIS 

Artigo 101.º 
Afastamento das edificações 

1. ….

2. Sem prejuízo de outras disposições legais aplicáveis, os afastamentos laterais 

e posteriores das edificações, deverão garantir  em igualdade de direito a construção 

nas parcelas adjacentes e cumprir as seguintes condições:

a) Afastamento mínimo de 5,00 m  aos limites das parcelas no caso de serem 

previstos vãos de compartimentos de habitação,  com a excepção prevista na alínea 

seguinte.

b)  Sem prejuízo  dos  afastamentos  previstos  no  PDMV,  no  caso de  moradias 

unifamiliares, desde que sejam garantidas as condições de salubridade, iluminação e 

privacidade, os afastamentos laterais e posteriores poderão ser de 3,0m.

Artigo 104.º 
Anexos 

1. …

2. Os anexos poderão encostar  aos limites  das parcelas  desde que cumpram 

cumulativamente as seguintes condições:

a) O desenvolvimento em planta das paredes de meação de todos os anexos 

existentes  não exceder  os 15 m, com uma tolerância  de 5 m para as situações de 

encosto a mais de um limite da parcela;

b) A altura do ponto mais elevado da cobertura não exceder os 3,50m;

c) Localizarem-se preferencialmente na parte traseira do lote e quando tal não 

seja possível, onde a sua implantação minimize o impacto na parcela adjacente.

d) Tratando-se de terrenos declivosos deverá, obrigatoriamente, ser adoptada a 

implantação de que resulte menor impacto visual sobre as parcelas confrontantes ou 

sobre o espaço público.

Artigo 104.º-A 
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Instalações Agrícolas
1.  Em solo  urbano,  as  instalações  agrícolas  só  são permitidas  nas  seguintes 

condições:

a)  Em parcelas  de  habitação  unifamiliar   desde  que  cumpram os  parâmetros 

urbanísticos do artigo 48º do RPDMV.

b)  Em  parcelas  autónomas  desde  que  cumpram  os  parâmetros  urbanísticos 

definidos no artigo 49º do RPDMV.

2. Em solo rural, as instalações agrícolas são permitidas em parcelas autónomas 

e em parcelas de habitação unifamiliar, tendo de cumprir os parâmetros urbanísticos 

definidos no RPDMV para cada classe de espaço.

3. As instalações pecuárias terão ainda de cumprir os critérios definidos no artigo 

118º do presente regulamento.

Artigo 104.º-B 
Edifícios de Apoio

1.  Os  edifícios  de  apoio  são  referenciados  a  um edifício  principal,  com uma 

função   complementar  ou  de  apoio  à  da  construção  principal,  mas  que  não  se 

enquadram em anexos.

2. Os edifícios de apoio só são permitidos desde que cumpram cumulativamente 

os seguintes requisitos:

a)  Cumpram  os  parâmetros  urbanísticos  fixados  no  RPDMV  para  o  edifício 

principal mediante a classe de espaço em que se inserem;

b) Não criem nova unidade de ocupação;

c)  Não provoquem impactos  negativos em termos urbanos,  paisagísticos  e de 

salubridade.

Artigo 116.º 
Muros de vedação 

1.  Sem prejuízo  do  previsto  em legislação  específica,  plano  de  municipal  de 

ordenamento  do  território,  ou  em  operação  de  loteamento,  os  muros  de  vedação 

obedecerão às seguintes características: 

a) ….

b) …

c) ….

2. …
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3. ….

4. Não é permitido o emprego de materiais cortantes, no coroamento nos muros 

de vedação confinantes com a via pública ou com logradouro de prédio vizinho. 

5. …

6. …

Artigo  119º
Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

Os  resíduos  de  construção  e  demolição  devem  seguir  o  disposto  no  Decreto-Lei 

n.º46/2008 de 12 de Março.

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES 

Artigo 120.º 
Dúvidas e omissões 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

Regulamento,  que  não  possam ser  resolvidas  pelo  recurso  aos  critérios  legais  de 

interpretação  e  integração  de  lacunas,  serão  submetidas  para  decisão  dos  órgãos 

competentes,  nos  termos  do  disposto  na  Lei  n.º  169/99,  de  18  de  Setembro. 

competentes, nos termos do disposto na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Artigo 121.º 
Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento consideram-se revogadas todas as 

disposições  de  natureza  regulamentar,  em  vigor  no  Município  em  data  anterior  à 

aprovação do presente Regulamento e que com o mesmo estejam em contradição. 

Artigo 122.º 
Contra- ordenações 

1 — Sem prejuízo do previsto no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e em 

legislação  específica,  as  infracções  ao  presente  Regulamento  constituem  contra-

ordenação,  puníveis  de  acordo  com  o  artigo  98.º,  n.º  2,  do  Regime  Jurídico  da 

Urbanização  e da  Edificação  (Decreto-Lei  n.º  555/99,  de 16  de Dezembro,  com as 

alterações  introduzidas  pela  Lei  n.º  60/2007,  de  4  de  Setembro  e  pelo  Decreto-Lei 

nº26/2010, de 30 de Março).

2  — Nos casos não previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação,  às 

infracções do presente Regulamento aplicam--se as coimas previstas no artigo 17.º do 
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Decreto-Lei  n.º  244/95,  de  14  de  Setembro  (diploma  que  alterou  o  Decreto-Lei  n.º 

433/92,  de  27  de  Outubro,  que  institui  o  ilícito  de  mera  contra-ordenação  social  e 

respectivo processo).

3 — Compete ao presidente da Câmara a decisão da instauração dos processos de 

contra-ordenação e a aplicação de coimas.

4 — A tentativa e a negligência são puníveis.

5 — O produto da aplicação das coimas reverte para o município, inclusive quando as 

mesmas sejam cobradas em juízo.

Artigo 123.º
Entrada em vigor 

Mais torna público que a presente alteração entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação no Diário da República. 

Por último, torna público que o presente edital substitui o que, acerca deste assunto, foi 

emitido por esta mesma Câmara,  em 27 de Dezembro de 2004,  sob o n.º 89.  Para 

constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que também vão ser afixados 

nos lugares públicos do estilo e publicados na 2.ª série do Diário da República.”- - - - - - 

PONTO  7  -  APROVAÇÃO  DA  ACTA  EM  MINUTA:-  Nos  termos  das 

pertinentes  disposições  do  artigo  92º  da  Lei  nº.  169/99,  de  18  de  Setembro,  foi 

deliberado,  por unanimidade,  aprovar a acta  desta reunião,  em minuta,  para surtir 

efeitos imediatos,  para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente 

assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da presente reunião. E, nada 

mais  havendo a  tratar,  o Presidente  da Câmara,  pelas onze horas e trinta  e  cinco 

minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 

acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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