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[ páginas 4 e 5 ] 

Atleta da Pampilhosa 
é campeão mundial
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Está nas mãos da Assembleia Muni-
cipal da Mealhada a adesão, como
município fundador, da Mealhada à
Grande Área Metropolitana de
Coimbra. 

A proposta de integração foi já
aprovada por unanimidade pelo exe-
cutivo camarário, competindo, agora,
à Assembleia Municipal tomar a
decisão final.

Sensibilizar a população para a necessidade de optar por transportes menos
poluentes que o automóvel foi um dos objectivos da Semana Europeia da
Mobilidade, a que a Mealhada aderiu pela primeira vez. A Câmara já adoptou
medidas concretas para promover o uso de transportes alternativos. 

Adesão à Área Metropolitana 
de Coimbra nas mãos 
da Assembleia Municipal 
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É neste contexto que a
criação de Áreas Metro-
politanas surge como uma
medida que poderá, caso
sejam devidamente
aproveitadas todas as
potencialidades contidas
no processo, representar
uma oportunidade para
flexibilizar e agilizar o
processo de tomada de
decisões, o que trará na-
turais  benefícios para
todos os envolvidos.

Admitimos que outras
soluções poderão ser con-
sideradas mais apropri-
adas. Mas é preciso não
esquecer que, no actual
contexto, não é possível
desperdiçar oportu-
nidades.  A recusa de
qualquer solução que não
aquela que se considera a
“perfeita” pode inviabi-

lizar um avanço que, ainda que pequeno, repre-
senta um passo em frente no caminho da re-
solução desta questão.

É por isso que, embora defensores de um outro
modelo de descentralização, mais conforme com
uma efectiva regionalização da estrutura admi-
nistrativa do País, não podemos deixar de saudar
a criação das Áreas Metropolitanas como um
passo importante num caminho, certamente ain-
da longo, que teremos de percorrer.

P.S. - Neste final de ano, com o aproximar da
quadra festiva do Natal, endereçamos a toda a
população residente no Município da Mealhada e
aos seus naturais espalhados pelo País e pelo
Mundo os mais sinceros votos de Boas Festas,
esperando que o Natal, fiel ao seu espírito, traga
para todos uma vivência mais aprofundada de
Paz e Solidariedade, que se prolongue pelo Novo
Ano de 2004.

O Presidente da Câmara Municipal

Carlos Cabral

Editorial
Este último quadrimestre

do ano de 2003 é marcado, em
termos autárquicos, pela cri-
ação legislativa das Grandes
Áreas Metropolitanas e das
Comunidades Urbanas.

A criação das Áreas Metro-
politanas surge, pois, após o
conturbado processo que le-
vou à recusa do modelo de
divisão do País em regiões
administrativas, como uma
tentativa para promover a
descentralização que insisten-
temente tem vindo a ser
reivindicada.

Trata-se de um assunto par-
ticularmente caro às Autar-
quias Locais, que se deparam
diariamente com múltiplos
constrangimentos à  sua
actividade, muitos dos quais
seriam mais facilmente ultra-
passados caso as instâncias
decisórias fossem mais próximas ou, até, caso
muitas das competências até agora a cargo da
Administração Central fossem transferidas para a
sua tutela.

A necessidade de avançar para novos modelos
de organização do País é por todos há muito
reconhecida: populações, autarcas e sucessivos
governos. As soluções defendidas é que são,
muitas das vezes, alvo de contestação por um ou
outro sector da sociedade. As razões para a
rejeição da regionalização terão sido bem diver-
sas, abarcando não só os que são por formação
contra uma efectiva descentralização como tam-
bém os que,  embora sendo por princípio
favoráveis a essa medida, discordaram dos mapas
apresentados, para referir apenas alguns dos
argumentos invocados publicamente. 

Mas tal rejeição não fez esquecer ou diminuir a
necessidade de promover uma outra forma de
organizar o território nacional, com vista a uma
mais eficaz resolução dos problemas das popu-
lações. Porque o indispensável desenvolvimento
nacional não pode ser prejudicado por entraves
burocráticos que obstaculizam a rápida tomada
de decisões.
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Já há alguma decisão por parte da
Administração Central relativamente à
resolução dos graves problemas ambi-
entais que afectam o concelho da Mea-
lhada, nomeadamente os Viveiros Flo-
restais e a Mata Nacional do Buçaco?

Relativamente aos Viveiros Florestais con-
tinuamos à espera de uma decisão do Go-
verno. Sobre a Mata Nacional do Buçaco
está a Câmara a promover a solução da
questão dos esgotos a “céu aberto”, com o
apoio de Serviços Regionais da Adminis-
tração Central e Palace Hotel do Buçaco.
Elaborámos o projecto de rede e colector
de esgotos e já lançámos o concurso públi-
co para a empreitada.

Pela primeira vez, a Mealhada aderiu
à Semana Europeia da Mobilidade. Que
balanço faz da iniciativa?

Penso que foi uma iniciativa bem sucedi-
da. “Mexeu” com a população e resultaram
boas soluções que estão em prática, como
sejam a utilização do novo parque de esta-
cionamento junto à estação da CP, a liber-
tação de estacionamento na Av ª Dr.  Louza-
da e o novo sentido de tráfego na Rua Maria
Luísa.

Continuam as restrições no Orçamento
e Grandes Opções do Plano para 2004?

Infelizmente continuam. São restrições
injustamente impostas pelo Governo...

Já que fala em Governo... Acha que o
concelho tem sido discriminado em ter-
mos de investimento público?

Penso que a “miséria” é tão grande, por
todo o lado, que não nos podemos queixar
mais do que os outros.

Justifica-se a construção de um Cen-
tro de Treinos no Luso?

É claro que se justifica, dadas as condições
ambientais e de infraestruturas, incluindo
as hoteleiras, absolutamente ímpares, que
temos. Este será o grande centro para treino
e estágios desportivos da região de Coim-
bra/Aveiro e mesmo de todo o Centro-Litoral.

Quando é inaugurada a nova Bibliote-
ca Municipal?

Será inaugurada logo que tenhamos insta-
lado o equipamento informático e o acervo
bibliográfico que estamos a adquirir seja
minimamente aceitável. Penso que na Pri-
mavera será inaugurada.

Quando começa a funcionar o Julga-
do de Paz na Mealhada? Que vantagens
traz para a população?

Funcionará logo que possível, penso que

muito brevemente. As vantagens para a po-
pulação são grandes, já que aligeira a pesa-
da burocracia dos Tribunais nas pequenas
questões que podem ser resolvidas com mais
celeridade. Pena é que, mais uma vez, o Go-
verno ache que o peso financeiro do fun-
cionamento dos Julgados de Paz tenha de
ser suportado pelas Câmaras Municipais. 

Quando será construído o novo Palá-
cio da Justiça?

Como é sabido, a Câmara disponibilizou
o edifício da “Casa da Família Lebre”, por
cinco anos, ao Ministério da Justiça para
instalação do Tribunal, sem pagamento de
qualquer renda.

Ao mesmo tempo, foi disponibilizado um
terreno junto à rotunda do Cardal com frente
para a Rua Dr. Américo Couto para cons-
trução do novo Palácio da Justiça. Ainda
muito recentemente voltámos a lembrar esse
facto à Senhora Ministra da Justiça, pois o
final dos cinco anos aproxima-se a passos
largos...

Com a eventual adesão à Grande Área
Metropolitana de Coimbra, faz sentido
a Mealhada continuar a pertencer ao
distrito de Aveiro?

Enquanto existirem os distritos não
fará sentido estar a fazer mudanças. Con-
tudo, penso que os distritos têm os dias
contados...

Está a ser construída a nova rotun-
da da EN 1/Acesso à Autoestrada na
Ponte de Casal Comba. Qual foi a par-
ticipação da Câmara Municipal da Mea-
lhada no processo?

A Câmara mandou elaborar o projecto da
obra e pagou-o, oferecendo-o de seguida à
Direcção de Estradas do Distrito de Aveiro
que lançou o concurso no ano de 2002,
tendo as obras sido iniciadas recen-
temente.

E a Ponte de Viadores,
uma ponte considerada em
ruína na sequência das
inspecções técnicas feitas
às pontes após o acidente
de Entre-os-Rios, quando
vai ser reparada?

Como é sabido, a Ponte
de Viadores, situada num
troço da antiga EN 1 não
desclassificado é pertença
do Instituto de Estradas
de Portugal ou, se qui-
sermos, sob tutela da
Direcção de Estradas
do Distrito de Aveiro.

De facto, a ponte está em ruína pelo que
não podem circular por ela viaturas pesadas,
com os consequentes prejuízos para as po-
pulações e as empresas das freguesias da
Pampilhosa e da Vacariça, facto que temos
denunciado das mais diversas formas. Feliz-
mente, no Diário da República de 14 de
Novembro vem publicado o Aviso para o
Concurso Público da Empreitada que o Insti-
tuto de Estradas de Portugal (Direcção de
Estradas de Aveiro) vai fazer para a recu-
peração da ponte.

É Autarca há mais de duas décadas. Já
foi Vereador da oposição. Já foi Vereador
com pelouros. Cumpre o seu segundo
mandato como Presidente da Câmara.
Qual foi a experiência que mais o mar-
cou?

Quando damos, em cada momento, o me-
lhor que podemos, ser oposição, Vereador
com ou sem pelouros ou Presidente da
Câmara tudo são experiências que enrique-
cem a nossa comunidade e nos deixam de

consciência tranquila, pois
cumprimos o nosso

dever democráti-
co e de cidada-

nia.

ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICÍPAL

“Cumprimos o nosso dever
democrático e de cidadania” 

O papel da
função pública 
na promoção 
de uma maior
equidade entre 
os cidadãos

“A pretexto do mau fun-
cionamento de alguns
serviços e de reconhecidas
ineficiências de certos sec-
tores da máquina do Esta-
do (...) têm-se multiplicado
acusações à “função públi-
ca”, bem como apelos mais
ou menos ostensivos a
uma privatização generali-
zada de departamentos da
administração. Os resulta-
dos a que, noutros países,
mas também já no nosso,
tem conduzido semelhante
orientação - levando, em
certos casos, a recuos
gravosos no financiamento
e, portanto, na qualidade
da prestação de serviços
básicos de protecção e
bem-estar dos cidadãos
(transportes, protecção da
natureza e do ambiente,
saúde, educação, abasteci-
mento de água, preser-
vação do património cien-
tíf ico e cultural, etc.) -
fazem pensar que, afinal, o
que parece conduzir a
acréscimos de eficiência,
produtividade e bem-estar
das populações no curto
prazo signif ica muitas
vezes, em período longo,
mais insegurança dos
cidadãos, maior instabili-
dade das instituições: em
suma, perda de externali-
dades sociais indispen-
sáveis a um desenvolvi-
mento sustentado da
economia e à criação de
condições mínimas de
equidade entre os
cidadãos.”

Excerto do Prefácio ao séti-

mo volume de “Portugueses”,

livro que reúne as intervenções

do Presidente da República,

Jorge Sampaio, no segundo ano

do seu mandato.
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Preservar o passado é fundamental para compreender o presente
e para projectar o futuro. Por isso, a construção do Arquivo
Histórico Municipal da Mealhada representa uma das grandes
apostas da Câmara Municipal da Mealhada na área da Cultura.
A recuperação da Biblioteca da Pampilhosa é outro exemplo da
atenção dada à preservação do património cultural e à Educação.
O desenvolvimento concelhio passa também, indubitavelmente,
pela requalificação da rede viária e pela criação de novos
espaços verdes. 

OBRAS MUNICIPAIS

CORRECÇÃO
ESTRADA MEALHADA/LAMEIRA S. PEDRO

BENEFICIAÇÃO
ESTACIONAMENTO JUNTO À ESTAÇÃO 

Está a decorrer a construção do
Arquivo Histórico Municipal de Mealha-
da, que representa um investimento de
cerca de 460 mil euros.

O edifício terá uma área total de 600
metros quadrados, distribuída por três
pisos. O público terá acesso ao edifício
através do lado sul, na continuidade do
percurso pedonal ao longo da alameda
de choupos da antiga Quinta do
Choupal. A partir do átrio acede-se à
zona de atendimento, às instalações san-
itárias, ao gabinete de consulta de
suportes especiais e à sala de leitura e
consulta de documentos.

A entrada de funcionários e de docu-
mentos efectua-se pelo lado norte do

edifício, face à maior proximidade com
o arruamento de acesso e respectiva
zona de estacionamento. Esta área dá
acesso ao gabinete de direcção, ao gabi-
nete de atendimento e classificação de
documentos, bem como a um espaço de
arrecadação e uma área de apoio para
vestiário/bengaleiro e copa de café.

No piso 2 localiza-se uma ampla área
de depósito de documentos e um gabi-
nete de trabalho/investigação/formação.
No piso 3, localiza-se uma segunda área
de depósito de documentos e uma sala
para depósito de suportes especiais. A
ligação aos pisos de depósito é feita
quer através de elevador, quer através
de escada.

CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

Está a decorrer a empreitada “Benefici-
ação, Reforço e Correcção do Traçado da
E.M. Mealhada/Lameira de São Pedro
(Tramo II)”, que tem um prazo de exe-
cução de 270 dias.

O traçado desenvolve-se numa exten-
são total de cerca de 3 quilómetros, dos
quais cerca de 500 metros fazem a ligação
do centro da Lameira de São Geraldo à 
E. N. 234. A empreitada inclui ainda a exe-
cução de passeios, beneficiação e o
alargamento de uma ponte existente
sobre uma linha de água, bem como a
rede de drenagem de águas pluviais e
remodelação da rede de abastecimento de
água. A obra representa um investimento
superior a um milhão de euros. Estará
concluída em Abril de 2004.

Está quase concluída a Beneficiação do
Parque de Estacionamento situado na
zona envolvente do lado nascente da
Estação da CP, que tem capacidade para
albergar cerca de duas centenas de
automóveis.

As obras incluíram a sua pavimentação,
estando ainda prevista a recuperação dos
muros, a colocação de elementos decora-
tivos e a plantação de árvores. O objecti-
vo é criar condições para que, quem se
desloca ao centro da cidade, possa esta-
cionar aí o seu automóvel, circulando, a
partir daí, a pé.
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EXECUÇÃO
JARDIM NA PAMPILHOSA

BENEFICIAÇÃO
ESTRADA PAMPILHOSA / CANEDO

CONSTRUÇÃO
CENTRO DE TREINOS DO LUSO

No piso superior, ficará a bancada, com
capacidade para 300 pessoas, um bar e salas
de apoio. A bancada ficará coberta por uma
pala metálica.

Está também prevista a construção de um
parque de estacionamento para 110 viaturas,
para além de 29 aparcamentos para
automóveis ligeiros e dois aparcamentos
para autocarros, destinados a funcionários e
atletas.

BENEFICIAÇÃO
ESTRADA VIMIEIRA/VIADORES

RECUPERAÇÃO
BIBLIOTECA NA PAMPILHOSA

REMODELAÇÃO 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
JUNTO À EB 2+3 DA MEALHADA

Está em curso a empreitada de “Recu-
peração do edifício da Biblioteca - Antigo
Quartel dos Bombeiros da Pampilhosa”,
que representa um investimento superior
a 22 mil euros e tem um prazo de exe-
cução de 60 dias.

Dado o estado de degradação em que
se encontrava o edifício, nomeadamente
no que se refere a infiltrações de água, a
obra inclui a recuperação do telhado,
rebocos e pintura de paredes interiores e
exteriores, para além da substituição da
rede eléctrica existente.

Já arrancou a empreitada “Beneficiação
e Correcção da E. M. Vimieira/Viadores”,
que representa um investimento superior
a 60 mil euros. 

A empreitada abrange a zona entre a
Vimieira e a rotunda de acesso ao I.C. 2,
numa extensão total de mil metros,
incluindo a repavimentação, drenagens e
a aplicação de sinalização horizontal e
vertical. A obra estará concluída até ao
final do mês de Janeiro de 2004.

Está em fase de conclusão a Remode-
lação do Parque de Estacionamento junto
à Escola EB 2+3 da Mealhada. A obra inclui
a execução de uma rotunda, o arranjo de
passeios, a pavimentação e a criação de
zonas ajardinadas, bem como a iluminação
com duas torres com projectores.

Está já a decorrer a empreitada do
“Jardim Interior da Urbanização do Alto
de Santo António em Pampilhosa”, que
representa um investimento superior a
60 mil euros e que visa criar um espaço
de lazer e um recinto, apto para a prática
de diversas actividades desportivas.

Ao todo, a área de intervenção é supe-
rior a 6 mil metros quadrados. A obra
compreende a construção de um campo
de jogos, incluindo murete de vedação, a
execução de caminhos pedonais e
escadas. Está também prevista a exe-
cução da rede de drenagem de águas plu-
viais, o relvamento e plantação de espé-
cies arbóreas, para além da criação de 14
lugares de estacionamento.

Está já a ser construído o futuro Centro
de Treinos (Estágios) do Luso, situado na
saída sul da vila do Luso, na estrada para a
Pampilhosa, junto ao actual campo de jogos
pertencente à autarquia. A localização do
equipamento foi escolhida dada a proximi-
dade com o Luso e o Buçaco, que são servi-
dos por infra-estruturas hoteleiras e reúnem
excepcionais condições ambientais.

Para além do campo relvado, estão tam-
bém a ser construídos um meio campo de
treinos e uma pista de atletismo, já que é
objectivo da Câmara Municipal da Mealha-
da que a infraestrutura possa servir para
outras modalidades.

O edifício de apoio distribui-se em dois
pisos. No piso térreo, destinado a atletas,
árbitros e funcionários, ficarão os bal-
neários, uma sala de apoio médico, uma sala
de conferências e uma zona técnica e de
arrumos. A sala de conferências tem uma
capacidade para, pelo menos, 104 assis-
tentes, balcão para colocação de câmaras e
zona para entrevistados.

Já arrancou a  empreitada de “Benefici-
ação da EM Pampilhosa/Canedo/Mala-
posta (Tramo II)”, que representa um
investimento superior a 210 mil euros.

A empreitada inclui a beneficiação,
alargamento e correcções pontuais de
traçado, reforço do pavimento em
camadas betuminosas, drenagens e vale-
tas revestidas, sinalização e segurança. A
extensão total das vias a intervencionar é
de 5 mil metros, incluindo as ruas princi-
pais do interior do Canedo. O prazo de
execução é de 2 meses.
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“ O Doutor Costa Simões merece que
se erga à sua memória, no Largo dos
Paços do Concelho, um monumento.
Aqui fica lançada a ideia para que se po-
nha em realidade”. Foi com estas
palavras, escritas por Adelino Melo, em
1926, no jornal “Bairrada Elegante”, de
que era proprietário e director, que o
comerciante e jornalista lançou a ideia de
avançar para a construção de um monu-
mento em memória de Costa Simões,
cujo centenário da morte se tem vindo a
assinalar ao longo deste ano.

Para o homenagear, a Câmara Munici-
pal da Mealhada e a Associação de
Aposentados da Bairrada descerraram,
no passado dia 9 de Setembro, uma lápi-
de, colocada junto da base do pedestal do

monumento a Costa Simões, instalado no
Jardim Municipal, na qual se pode ler:
“Adelino de Melo teve a iniciativa da 

construção deste monumento, por subs-
crição pública. Setenta e cinco anos
depois lhe agradecemos”.

Homenagem a Adelino Melo

Medalha em honra de Costa Simões

Obra 
de Nuno Salgado
lembra Costa Simões

“O Professor Doutor Costa
Simões: o passado como exemplo
no futuro”, da autoria de Nuno
Salgado, é o nome da obra lança-
da pela Imprensa da Universi-
dade de Coimbra, no âmbito das
celebrações do centenário da
morte de Costa Simões, que tem
vindo a ser assinalado ao longo
de 2003.

A obra, publicada com o apoio
de, entre outras instituições, a
Câmara Municipal da Mealhada,
divide-se nos seguintes capítu-
los: “A sua génese e evolução
familiar”; “O académico, o inves-
tigador e o cientista”; “O refor-
mador”; “O político” e “O reitor”. 

Em apêndice, a obra reúne ain-
da descrições das “Homenagens
ao Professor Costa Simões” e o
catálogo da exposição que esteve
patente na Universidade de
Coimbra.

Foi já publicada em
Diário da República a
elevação da Vila da
Mealhada à categoria
de Cidade. Junto repro-
duzimos o excerto do
Diário da República, de
26 de Agosto de 2003,
que oficializa a decisão
aprovada pela Assem-
bleia da República.

MEALHADA
CIDADE

A Câmara Municipal da Mealhada
lançou uma medalha em bronze patinada,
biface, com escultura, para assinalar o 
Iº Centenário da Morte do Professor
Doutor Costa Simões e relembrar o seu
papel como impulsionador da construção
dos Paços do Concelho da Mealhada.

A medalha apresenta, numa das faces, a
efígie de Costa Simões, e, na outra, a
imagem do edifício dos Paços do Concelho.

Os interessados podem adquirir a
medalha na Câmara Municipal da Mea-
lhada.
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Está nas mãos da Assembleia
Municipal (AM) da Mealhada a
adesão, como município fundador, da
Mealhada à Grande Área Metropoli-
tana de Coimbra. A proposta de inte-
gração foi já aprovada por unanimi-
dade pelo executivo camarário, com-
petindo, agora, à AM tomar a decisão
final.

A Grande Área Metropolitana de
Coimbra, caso seja criada tal como
está previsto, será constituída por 14
municípios, tendo Coimbra como cen-
tro polarizador e incluindo, para além
da Mealhada e Coimbra, 12 outros
municípios, os quais são todos perten-
centes ao distrito de Coimbra. As
condições mínimas exigíveis na lei
são satisfeitas, nomeadamente no que
respeita à existência de nove municí-
pios territorialmente contíguos e de
uma população mínima de 350 mil
habitantes que, neste caso, ascende a
mais de 400 mil habitantes.

A articulação dos investimentos
municipais de interesse supranacional
e a coordenação de actividades entre
os Municípios e a Administração Cen-
tral, em áreas diversas, tais como
infraestruturas de saneamento básico
e de abastecimento público; saúde;
educação; ambiente, conservação da
natureza e recursos naturais; segu-
rança e protecção civil.

As questões relacionadas com aces-
sibilidades e transportes; equipamen-

tos de utilização colectiva; apoio ao
turismo e à cultura; apoios ao
desporto, à juventude e às actividades
de lazer; planeamento e gestão
estratégica, económica e social e
gestão territorial.

Na proposta de integração da
Grande Área Metropolitana de Coim-
bra, apresentada pelo Presidente da
Câmara ao executivo camarário, Car-
los Cabral lembra que “pese embora o
facto de pertencermos ao distrito de
Aveiro, um dos mais desenvolvidos do
País em termos económicos, a reali-
dade do concelho da Mealhada obri-
ga-nos a pensar se deveremos seguir a
“lógica distrital” que não é de modo
algum a “lógica das Áreas Metropoli-
tanas” e que, como é sabido, não está
a ser seguida nos grandes concelhos
do norte do distrito de Aveiro, ou se
deveremos decidir a nossa adesão
segundo princípios mais consistentes
e que se traduzam em maiores benefí-
cios para a população do nosso con-
celho”.

O autarca sublinha ainda que a rea-
lidade do município da Mealhada,
“sob o ponto de vista geográfico,
económico, social, histórico e reli-
gioso” espelha uma “profunda interli-
gação à cidade e ao município de
Coimbra”, motivo que sustenta a sua
proposta de adesão do município da
Mealhada à Grande Área Metropoli-
tana de Coimbra.

Assembleia Municipal
aprecia adesão à Área
Metropolitana de Coimbra A conclusão da rede viária do con-

celho e a sua articulação com os grandes
eixos nacionais é uma das apostas do
Orçamento e Grandes Opções do Plano
para 2004, que ascende a cerca de 23
milhões e 500 mil euros.

Aprovado por unanimidade pelo exe-
cutivo camarário, este documento ca-
racteriza-se por estar fortemente condi-
cionado pelo contexto financeiro e políti-
co nacional, nomeadamente ao nível das
restrições impostas aos municípios no
que respeita à sua capacidade de endi-
vidamento.

Este factor prejudica também a pos-
sibilidade de aproveitar fundos comu-
nitários para a execução de grandes
obras, indispensáveis ao desenvolvimento
harmonioso do concelho da Mealhada.

Segundo o Presidente da Câmara Muni-
cipal da Mealhada, Carlos Cabral, o Orça-
mento para 2004 é, essencialmente, um
orçamento de continuidade, visando
prosseguir a estratégia de desenvolvi-
mento traçada para o município. Nesse
sentido, as grandes opções são a con-
clusão da rede viária do concelho e a
sua articulação com os grandes eixos
nacionais; a continuação da remodelação
da rede de água e a conclusão da rede
de saneamento.

Prioridades do executivo camarário
são também o investimento na melho-
ria da qualidade do Ensino, Educação e
Formação - nomeadamente através da
requalificação do parque escolar. Nesse
contexto, uma das metas é prosseguir
com o apetrechamento das escolas do
1º Ciclo do Ensino Básico ao nível do

equipamento informático, visando, assim,
habilitar os alunos a usar as tecnologias
de informação e comunicação (TIC).
Aproveitar em pleno as potencialidades
do Espaço Internet, promovendo acções
de formação em TIC e a atribuição de
Diplomas de Competências Básicas é
outra vertente nesta área de actuação.

Já no que respeita à Cultura, Desporto
e Lazer, os objectivos são a conclusão e
apetrechamento das infraestruturas de
apoio a estas áreas, de que são exem-
plo o Arquivo Histórico, a Biblioteca
Municipal, o Jardim da Pampilhosa e o
Centro de Estágios do Luso.

A qualificação dos espaços e equipa-
mentos urbanos bem como a requalifi-
cação ambiental do concelho, através da
criação e recuperação de espaços verdes,
protecção dos recursos naturais e pro-
moção de uma política de defesa do meio
ambiente.

Outra das frentes de intervenção do
executivo camarário é a Acção Social,
uma opção que se traduz em projectos
como o da Rede Social (combate à
pobreza), o Intervir para Prevenir (pro-
tecção de crianças e jovens) e no tra-
balho desenvolvido pela Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens em Risco.

Continuar a apoiar as associações cul-
turais e desportivas do concelho e con-
tribuir para a reestruturação e moder-
nização do tecido empresarial através
da criação de novas zonas industriais
são outras apostas preconizadas no Orça-
mento e Grandes Opções do Plano para
2004, que será agora apreciado pela
Assembleia Municipal.

Orçamento 2004 aprovado
por unanimidade
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O grupo folclórico “Karutsa de
Kishinev”, da República Moldava, um dos
grupos que participou no Festival de Fol-
clore da Vila da Pampilhosa, que decor-

reu a 7 de Setembro, foi recebido nos
Paços do Município, no dia seguinte à
realização do evento.

O grupo foi recebido pelo Presidente

Uma exposição de Gravuras, da auto-
ria de Francisco Baptista e João Tovim
Baptista esteve patente no Cine-Teatro
Messias entre os passados dias 7 e 24 de
Novembro. A mostra reuniu 46 peças,
sendo marcada pela predominância dos
motivos marítimos - como âncoras, bar-
cos, lemes e astrolábios, entre outros -,
sendo ainda visíveis quadros, animais,
flores e relógios.

Francisco Baptista nasceu em 1950, em
Quelimane, Moçambique, tendo vivido
parte da sua vida na Póvoa do Varzim e
no lugar de Pedrulha, na Mealhada.
Autodidacta da gravura a fogo
(pirogravura), tem trabalhos espalhados
por diversos países: Moçambique,
França, Itália, Inglaterra, Holanda e Por-
tugal.

Expôs na Casa da Juventude de Aveiro,
participou na V Feira de Artesanato e
Gastronomia do Município da Mealhada
e numa exposição colectiva na Casa do
Canto em Ancas, Anadia.

Já João Tovim Baptista nasceu em 1958,
no lugar da Pedrulha, na Mealhada.

Técnico de gestão de produção, na
indústria automóvel, tem como pas-
satempo o trabalho em madeiras (gravu-
ra em alto e baixo relevo, escultura e
colagens com combinação de vários
tipos de madeira). Esta foi a primeira
exposição pública dos seus trabalhos.

“Soltar Amarras”, de Maria Emília
Cristiano, foi a exposição de pintura que
esteve patente na Sala de Exposições do
Cine-Teatro Messias, entre 13 e 29 de
Setembro.

Maria Emília Cristiano nasceu em
Lagos, residindo em Anadia desde 1972.
Estudou Desenho e Pintura com o pro-
fessor-pintor José Campas e frequentou
cursos livres de pintura na A .R. C. A . -
Coimbra, com o pintor António Olaio.

Foi sócia fundadora da Associação Cul-
tural de Anadia e da Associação dos
Artistas Plásticos da Bairrada, da qual é
actualmente presidente da direcção. 

Professora, aposentada, do Ensino
Secundário, Maria Emília Cristiano par-
ticipou em diversas exposições colecti-
vas desde 1991, tendo ainda realizado
exposições individuais em Sangalhos,
Oliveira do Bairro e Lagos.

Moldavos recebidos 
nos Paços do Município

Pintura no Cine-Teatro

Gravuras 
inéditas 
em exposição

da Câmara Municipal da Mealhada, Car-
los Cabral, que destacou a importância
do património cultural europeu, tendo
ainda aproveitado a ocasião para fazer
notar a semelhança entre alguns vocábu-
los das línguas dos dois países. Carlos
Cabral manifestou ainda o desejo de que,
no futuro, a República Moldava passe a
integrar a União Europeia.

Segundo explicou Manuel Branco,
Presidente da Direcção do Grupo
Regional da Pampilhosa do Botão, a pre-
sença do grupo de moldavos justificou-
se pelo facto de existirem desde há
algum tempo laços de amizade entre as
duas colectividades, estabelecid0s em
outros festivais no estrangeiro.
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“Do Céu à Terracota” é a exposição, da
autoria de Maria da Conceição Rosman-
inho, que está patente no Cine-Teatro
Messias até ao próximo dia 27 de
Dezembro.

Fonte de inspirações diversas, esta
matéria-prima foi escolhida para repre-
sentar figuras ou episódios religiosos,
caracterizados pela sua simplicidade e
natural bondade.

A terracota é a argila manufacturada e
cozida no forno. A argila é uma matéria-
-prima usada desde os primórdios da
civilização. A sua fácil extracção, a sua
capacidade de modelação, a sua resistên-
cia e as suas características térmicas e de
conservação permitiram a elaboração de
valiosos objectos ao longo dos tempos.
Tem sido uma presença constante no
quotidiano humano, não só pelos seus
fins utilitários como também pelos seus
fins artísticos.

Nas palavras de Maria da Conceição
Rosmaninho, “a argila surgiu, assim, em
tempos remotos, como um Anjo da
Guarda, uma ajuda preciosa à vida das
populações, podendo mesmo ser encara-
da como um material bondoso”.

Esta é a primeira exposição de Maria
da Conceição Rosmaninho. Presente na
inauguração da exposição esteve o Presi-
dente da Câmara da Mealhada, Carlos
Cabral, que a classificou como “uma
exposição onde a beleza e a arte dão as
mãos e mostram à cidade, de forma
inequívoca, um novo talento de uma
conterrânea que, começando tarde, pro-
va que a idade não é limite para apren-
der nem para manifestar os dotes artísti-
cos, às vezes escondidos até dos
próprios”.

A mostra reúne algumas dezenas de
figuras em terracota.

Ironia e sentido de humor q.b. são os
ingredientes principais de “23 centímetros”,
uma produção da Cooperativa Bonifrates,
que subiu ao palco do Cine-Teatro Messias
no passado dia 25 de Outubro.

Da autoria dos espanhóis Carlos Albero-
la e Roberto Garcia, a peça de teatro faz
um retrato “íntimo e impúdico de umas
tantas mulheres e de uns tantos homens
que vivem as suas vidas a cavalo entre o
negócio do sexo e um mundo do mais
doméstico e adoçado”, nas palavras do ence-
nador espanhol Josep Maria Mestres. Ou,
recorrendo à “leitura” do encenador João
Maria André, “identidades multiplicadas,

dispersas, em que o real e o virtual evoluem
ordenadamente à medida dos sonhos, dos
desejos, dos pesadelos, das frustrações, dos
apetites sexuais sussurrados em persona-
gens da banda desenhada, dos contos infan-
tis, dos jardins da memória”.

Uma estória que questiona os finais felizes
dos contos que marcaram a nossa infância:
“Casaram, tiveram muitos filhos e viveram
felizes para sempre...” Será que as estórias
reais também podem acabar assim?A respos-
ta foi dada pelo elenco da “Bonifrates”: João
Paulo Janicas, Alexandra Silva, Alexandra
Gaspar, Ofélia Libório e Alexandre Ventu-
ra. João Maria André traduziu e encenou.

Nem ouro, nem jóias. O saque de um
pirata iletrado é, imagine-se, um
escrivão, que transporta consigo um baú
cheio de livros. Este é o ponto de partida
para uma aventura divertida, ao longo da
qual o pirata acaba, com a ajuda do
escrivão, por descobrir as maravilhas da
leitura. 

A peça, da autoria de José Jorge Letria,
chama-se “O pirata que não sabia ler” e
subiu ao palco do Cine-Teatro Messias
no passado dia 6 de Dezembro, no
âmbito da programação preparada espe-
cialmente para a quadra natalícia. Escri-
ta a pensar em crianças entre os 8 e os 12
anos, esta peça de teatro infantil visa
incentivar o gosto pela leitura.

A peça foi levada à cena pelo grupo de
teatro Planarte, de Barcouço. Ana Sofia
Melo, Margaux Ferreira, Felícia Silva,
Mónica Silva, Maria João Morais, Joana
Morais, Afonso Sequeira, Hugo Veloso e
David Fontoura foram os jovens actores,
entre os 7 e os 17 anos, que a interpre-
taram.

A encenação esteve a cargo de Aurora
Martelo, Kim Tó foi o responsável pela
sonoplastia, cenários e figurinos e Diana
Ramos auxiliou na sua execução.

O grupo de teatro Planarte, um grupo
amador, foi criado há 3 anos, tendo já
levado à cena cerca de uma dezena de
espectáculos. O grupo promove também
ateliers de expressão dramática.

Mostra 
no Cine-Teatro Messias
reúne figuras em terracota

Teatro Infantil encantou criançada

“23 centímetros” no Cine-Teatro Messias



Durante uma semana, valeu usar
tudo menos o carro para circular no
centro histórico da Mealhada. A maio-
ria das pessoas optou mesmo por
andar a pé, usufruindo, assim, da calma
que se sentiu entre 16 e 22 de Setem-
bro, nas ruas vedadas ao trânsito
automóvel.

Menos poluição atmosférica, menos
ruído. Em resumo: uma melhor quali-
dade de vida. Foi este o objectivo da
adesão do município da Mealhada à
iniciativa Semana Europeia da Mobili-
dade e ao Dia Europeu Sem Carros,
experiência que se saldou por um ba-
lanço positivo.

Encorajar comportamentos com-
patíveis com o desenvolvimento sus-
tentável, sensibilizando os cidadãos
para os efeitos que os meios de trans-
porte que utilizam podem ter na quali-
dade ambiental foi o grande objectivo
desta iniciativa europeia, a que a Mea-
lhada aderiu pela primeira vez.

Ao longo de toda a semana, a circu-
lação automóvel esteve condicionada,
durante a maior parte do dia, no centro
histórico da Mealhada, junto ao Jardim
Municipal. Foram parcialmente encer-
radas ao trânsito a Rua Eduardo Alves
de Matos, a Avª Dr. Manuel Louzada e

a Rua Dr. José Cerveira Lebre. Já a Rua
do Jardim foi totalmente interdita ao
trânsito.

Foi ainda invertido o trânsito na Rua
Maria Luísa, sendo também permitido
a quem circulasse na Rua Capitão
Cabral em direcção à estação da CP
virar à direita, na Avª Dr. Manuel
Louzada, de forma a aceder ao parque
de estacionamento situado na zona
envolvente do lado nascente da
estação da CP, que tem capacidade
para albergar cerca de duas centenas
de automóveis.

Este foi alvo de obras de benefici-
ação, nomeadamente pavimentação,
estando prevista a recuperação dos
muros e a colocação de elementos de-
corativos. O objectivo é criar condições
para que, quem se desloca ao centro da
cidade, possa estacionar o seu
automóvel, circulando, a partir daí, a pé.

Câmara aprova medidas
Entretanto, o executivo camarário

decidiu avançar com medidas de
carácter permanente, visando pro-
mover formas alternativas de mobili-
dade à tradicional circulação automó-
vel. Disso são exemplo não só a inver-
são de trânsito na Rua Maria Luísa,

testada com sucesso durante a referida
semana, como também a manutenção
da proibição de estacionamento na Avª
Manuel Louzada. 

Em análise continua o eventual
encerramento ao trânsito de parte da
Rua Dr. José Cerveira Lebre.

Refira-se, ainda, que a autarquia
instalou quatro aparcamentos para bici-
cletas, com capacidade, cada um, para
12 veículos: três dos quais localizam-se
na cidade (parque de estacionamento
dos Paços do Município, Piscinas
Municipais e Avª Quinta da Nora). O
quarto situa-se no Luso.

A 1ª edição  do evento “Na cidade,
sem o meu carro” foi organizada em
França, em 1998, tendo, a partir de 2002,
por iniciativa da Comissão Europeia
para o Ambiente, adquirido dimensão
europeia -”Dia Europeu sem Carros”.
Portugal aderiu, desde logo, à iniciativa
que, na sua 1ª edição, contou com a par-
ticipação de 7 Câmaras Municipais. Na
2ª edição, em 2001, foram 51 os municí-
pios participantes. Em 2002, foram 63 e,
com o lançamento da “Semana
Europeia da Mobilidade”, que dedicava
cada dia da semana a um tema específi-
co, 19 desses municípios optaram por
aderir também a essa nova iniciativa.

Semana europeia da mobilidade
Prioridade aos peões

Mealhada

ambiente
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Faltam alternativas
ao carro

A Ana, de 17 anos, aluna do 12º
ano da Escola Secundária da
Mealhada, foi uma das jovens
estudantes de Artes que inte-
grou a iniciativa “Pintura no
Jardim”, uma das várias activi-
dades que animou o centro
histórico da cidade, durante a
Semana Europeia da Mobili-
dade. A aula de Oficina de Artes
foi “trocada” por uma tarde de
pintura ao ar livre, sob o tema
da mobilidade, que cada um
“retratou” de acordo com a sua
sensibilidade. Questionada acer-
ca da existência de alternativas
eficazes ao poluente carro, a
jovem não se mostrou muito
optimista, considerando que,
enquanto não existir um meio
de transporte tão rápido e
cómodo como o automóvel difi-
cilmente as pessoas deixarão de
o usar. 

Uma tese partilhada por ou-
tros alunos presentes e até pela
própria docente, Isabel
Gonçalves, que, apesar de
entender que a ideia de aderir à
Semana Europeia da Mobilidade
é interessante, não deixa de con-
siderar que, actualmente, a
sociedade ainda não está organi-
zada de forma a que as pessoas
possam deixar de se deslocar no
automóvel. “Em termos práti-
cos, é pouco funcional. É inte-
ressante, mas não é prático”,
considera a docente, para quem
“os transportes públicos não
estão adaptados às necessidades
dos cidadãos”.

Um peddy paper subordinado
ao tema “Descobrir a cidade”,
que decorreu nas artérias
vedadas ao trânsito, música,
teatro infantil e um fórum de
discussão sobre o tema foram
outras das actividades que ani-
maram as ruas da cidade
durante esta semana.



O Projecto “Intervir para Prevenir”,
destinado à protecção de crianças e
jovens em risco foi apresentado, no pas-
sado dia 1 de Outubro, no auditório da
Escola Profissional Vasconcellos Lebre,
aos parceiros envolvidos nesta iniciati-
va da autarquia. Na sessão estiveram
presentes o Presidente da Câmara Muni-
cipal da Mealhada, Carlos Cabral, bem
como os técnicos do Gabinete de Serviço
Social da autarquia que desenvolvem o
projecto.

O “Intervir para Prevenir”, que se
desenvolverá ao longo de três anos, re-
presenta uma aposta da Câmara Muni-
cipal da Mealhada em prevenir e ate-
nuar situações de pobreza, exclusão
social, alcoolismo, toxicodependência
e abandono escolar que afectem menores.
A população-alvo são crianças e jovens
em perigo, com idades compreendidas
entre os seis e os 17 anos. 

Diminuir o abandono/insucesso esco-
lar, prevenir a toxicodependência e as
doenças infecto-contagiosas; prevenir
o consumo de álcool, desenvolver o
interesse dos pais pela vida escolar e
social dos seus filhos são objectivos do
projecto, que só poderão ser concretizados
com a participação das entidades locais.

Foi a estas entidades que a equipa do
Gabinete de Serviço Social da autar-
quia, que está a implementar o proje-
cto, apresentou o “Intervir para Pre-
venir”, sensibilizando-as para o papel
que poderão ter quer na detecção de

situações de risco que afectem crianças
e jovens, quer na busca de soluções
integradas para as ultrapassar. 

Este foi o primeiro encontro com os
parceiros do projecto: Agrupamento de
Escuteiros de Mealhada; Agrupamento
de Escolas de Mealhada; Agrupamento
de Escolas da Pampilhosa; Associação
de Desenvolvimento Local da Bairrada
e Mondego; Centro Regional de Alcoolo-
gia Maria Lucília Mercês de Mello; Cen-
tro de Saúde de Mealhada; Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens em
Perigo de Mealhada; Escola Profissio-
nal Vasconcellos Lebre; Escola Secundária
de Mealhada; Guarda Nacional Repu-
blicana; Instituto de Solidariedade e
Segurança Social; Instituto de Emprego
e Formação Profissional; Jardim de Infân-
cia Drª Odete Isabel; Jardim de Infân-
cia de Sant’Ana; Junta de Freguesia do
Luso; Junta de Freguesia de Mealhada;
Junta de Freguesia de Pampilhosa; Jun-
ta de Freguesia de Vacariça; Projecto
Pluriconcelhio de Intervenção Precoce
- Núcleo Concelhio de Mealhada; San-
ta Casa da Misericórdia de Mealhada e
Grupo Desportivo de Mealhada. 

O “Intervir para Prevenir” continua
aberto à participação de outras enti-
dades.

Os custos do projecto são suportados
pela Câmara Municipal da Mealhada e
pelo Instituto para o Desenvolvimento
Social, no âmbito do programa “Ser Cri-
ança”

Mealhada

acção social
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Unidos na protecção de crianças e jovens

CÂMARA MUNICIPAL DE MEALHADA
EDITAL

Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Câmara Municipal
de Mealhada: 
Torna público, para os devidos efeitos, em cumprimento do esta-
belecido nas disposições conjugadas dos Arts. 91º da Lei nº 169/99,
de 18 de Setembro, e Arts. 113º, nº1 alínea c) e 335º, nº1, do CPP,
que a Câmara Municipal da Mealhada, no âmbito do processo de
contra-ordenação nº 04/2003, instaurado a António Ribeiro de
Carvalho, que foi proferida a Decisão com o seguinte conteúdo: 

DECISÃO
Identificação do Arguido: António Ribeiro de Carvalho
Facto Imputado: Execução de obras de ampliação de moradia sem
o correspondente licenciamento municipal.
Direito de Audição e Defesa:
Em cumprimento do disposto no artigo 50º, do Decreto-Lei nº
433/82, de 27 de Outubro, na redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei nº 244/95 de 14 de Setembro, foram realizadas diver-
sas diligências camarárias, no sentido da notificação postal e pes-
soal do arguido.
No entanto, o referido acto de notificação formal nunca foi con-
cretizado, razão pela qual o munícipe não compareceu nesta
câmara para prestar declarações, nem apresentou defesa escrita. 
Prova Constante dos Autos:
Através dos elementos constantes dos autos e de acordo com a
informação da fiscalização datada do dia 22 de Fevereiro de 2002,
o munícipe supra identificado,  procedeu à execução de obras de
ampliação da sua habitação sem que para esse efeito tenha
requerido ou obtido o competente alvará de licença de construção.

Foram realizadas diversas diligências de notificação camarária,
duas das quais de notificação postal e uma de notificação pessoal,
no sentido do munícipe apresentar o pedido ao licenciamento das
obras de ampliação da sua habitação, sob pena de instauração de
processo de contra-ordenação.
Contudo, todas as referidas diligências administrativas realizadas
se revelaram infrutíferas.
Assim, relativamente às duas  notificações postais, estas foram
sempre devolvidas ao remetente, uma vez que o munícipe nunca
reclamou, junto dos CTT,  os ofícios registados com aviso de
recepção enviados pela Câmara. No que diz respeito à notificação
pessoal, também esta não foi concretizada, pelo facto do munícipe
se encontrar sempre ausente da sua residência nas diversas tenta-
tivas realizadas pela fiscalização camarária.
Pelo exposto conclui-se, que o arguido procedeu à execução de
obras de ampliação da sua residência sem que para esse efeito,
tivesse obtido a correspondente licença de construção.

Enquadramento Legal da Infracção:
O Decreto-Lei  nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo
Decreto-Lei nº 177/01 de 4 de Junho estabelece o regime jurídico
de licenciamento das obras particulares. De acordo com o disposto
na alínea a) do nº 1, do artº 98º do referido diploma, constitui con-
tra-ordenação a realização de quaisquer operações urbanísticas
sujeitas a prévio licenciamento municipal sem o respectivo alvará
de construção, punível com uma coima de 498,80 euros a
199.519,16 euros, prevista nº nº 2 do artigo 98º do mesmo diploma.
Coima: 
De tudo o que ficou exposto, decorre claramente que o arguido
praticou o ilícito contra-ordenacional previsto e punido nas dis-
posições atrás referidas.
Assim, considerando:
1º a gravidade da contra-ordenação praticada, que se afigura de
algum relevo, pelo desrespeito e violação das normas legais
vigentes com efeitos danosos para o interesse público;
2º a culpa do arguido no cometimento da infracção, que reveste a
forma de dolo necessário, consubstanciado na consciência de real-
ização de um facto ilícito, susceptível de punição nos termos da lei

vigente e no impedimento intencional à concretização formal das
sucessivas diligências de notificação camarária; 
3º  a sua situação económica, situação essa sobre a qual não pos-
suímos qualquer informação;
4ºo benefício económico retirado da prática da contra-ordenação,
cujo quantitativo não nos é possível determinar, decide-se pela apli-
cação ao arguido de uma coima no valor de 498,80 Euros (quatro-
centos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos).
Custas: 
De acordo com o disposto nº artigo 94º, nº 3, do Regime Geral das
Contra-Ordenações e Coimas, deve o arguido para além do mon-
tante da coima, proceder ao pagamento das custas do processo no
valor de 2 euros.
Impugnação Judicial:
Esta decisão torna-se definitiva e exequível, se não for impugnada
judicialmente, no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo
arguido, conforme o disposto no artigo 59º e seguintes, do referido
diploma.
Pagamento:
O pagamento da coima e das custas deve ser efectuado nos 10
dias seguintes, a contar da data em que a decisão se tornar defini-
tiva, na Tesouraria desta Câmara Municipal, mediante guias de
pagamento que serão entregues ao arguido para o efeito.
No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pagamento dentro
do prazo acima referido, deverá o facto ser comunicado por escrito,
aos serviços deste Município, com indicação das razões dessa
impossibilidade, para os efeitos previstos no nºs 4 e 5 do artigo 88º
do citado diploma.
Em caso de impugnação judicial, pode o tribunal decidir mediante
audiência ou caso o arguido ou o Ministério Público não se opo-
nham, mediante simples despacho.
Os prazos acima indicados contam-se a partir do dia 12 de
Dezembro de 2003.

Mealhada, 21 de Novembro de 2003

O Presidente da Câmara
Carlos Alberto da Costa Cabral

O primeiro grupo de crianças e
jovens em risco foi já alvo de acom-
panhamento, durante os meses de
Verão, pela equipa operacional do
projecto “Intervir para Prevenir”. A
equipa operacional - composta por
um assistente social, uma animadora
sócio-educativa - que é também
docente do 1º ciclo do Ensino Básico
- e por uma psicóloga, que está a pro-
ceder à identificação das situações
que abrangem crianças e jovens em

risco, identificou já um grupo de seis
crianças e jovens, com idades entre
os 8 e os 17 anos.

Estas crianças e jovens, oriundas
de famílias disfuncionais  e com
problemas de insucesso escolar, rece-
beram acompanhamento escolar e
desenvolveram actividades lúdico-
-pedagógicas, como desenhos, jogos
e outras actividades de ocupação dos
tempos livres, durante os meses de
Julho e Agosto.

Actividades já começaram
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CÂMARA MUNICIPAL DE MEALHADA

EDITAL

CARLOS  ALBERTO DA COSTA CABRAL, Presidente da
Câmara Municipal de Mealhada. 
FAZ SABER QUE: para efeitos do que determinam os artigos 1º
e 2º da Lei nº26/94, de 19 de Agosto, que no 1º semestre de
2003 a Câmara Municipal procedeu às seguintes transferên-
cias:

A. B. VOLUNTÁRIOS DA PAMPILHOSA 31.459,52 €
ASSOC. DE CARNAVAL DA BAIRRADA 75.000,00 €
GRUPO DESPORTIVO DA MEALHADA 17.762,50 €
HÓQUEI C. DE MEALHADA 17.429,50 €
JUNTA DE TURISMO LUSO BUSSACO 25.000,00 €

E, para constar, se publica este Edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados  nos lugares de estilo.

E eu, Cristina Maria Simões Olívia, Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira o subscrevi.

Paços do Município , 18 de Setembro de 2003

O Presidente da Câmara
Carlos Alberto da Costa Cabral

CÂMARA MUNICIPAL DE MEALHADA

EDITAL

Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Câmara Municipal
da Mealhada;
Torna público, para os devidos efeitos, em cumprimento do esta-
belecido nas disposições conjugadas dos artigos 68º, nº1, alínea v)
e 91º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi
dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, que na sessão da Assembleia
Municipal realizada no passado dia 26 de Setembro de 2003, foi
deliberado aprovar ao abrigo do disposto no artigo 53º, nº2, alínea
a) da citada Lei, o Regulamento do Acesso à Actividade do
Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de
Passageiros - Transporte em Táxis ( que se publica em anexo a
este edital), mediante proposta da Câmara Municipal aprovada em
reunião de 17 de Julho de 2003, o qual entra em vigor decorridos
15 dias sobre a data da publicação do presente Edital, nos termos
previstos no artigo 29º, nº4, da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto.
E, para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares do costume.
E eu, Cristina Maria Simões Olívia, Chefe de Divisão Administrativa
e Financeira, o subscrevi.

Paços do Município, 02 de Outubro de 2003

O Presidente da Câmara
Carlos Alberto da Costa Cabral

CÂMARA MUNICIPAL DE MEALHADA

EDITAL

CARLOS  ALBERTO DA COSTA CABRAL, Presidente da
Câmara Municipal de Mealhada faz saber, em cumprimento do
disposto no artigo 91º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
que:

Na sessão da Assembleia Municipal que se realizou no dia 10
de Outubro de 2003, foi aprovada, sob proposta da Câmara
Municipal, o lançamento, no próximo ano, de uma derrama à
taxa de 10% sobre a colecta do imposto sobre o rendimento
das pessoas colectivas (IRC)

E, para constar se lavrou este e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos locais públicos do costume

E eu, Cristina Maria Simões Olívia, Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira o subscrevi.

Paços do Município , 21 de Outubro de 2003

O Presidente da Câmara
Carlos Alberto da Costa Cabral

Foi já aprovado pelo Conselho Local de
Acção Social (CLAS) o Diagnóstico Social,
uma das fases da Rede Social da Mealha-
da, um projecto que visa combater a
exclusão social, promover o desenvolvi-
mento social e a melhoria da qualidade
de vida das populações.

Este documento faz uma síntese dos
dados recolhidos na fase do pré-diagnós-
tico, aprofundando os problemas / neces-
sidades e recursos / potencialidades do
concelho. O documento está organizado
em três partes, a primeira das quais de-
dicada às freguesias, organizando a infor-
mação em várias áreas: Habitação, Emprego
/ Desemprego, Educação, Demografia,
Equipamentos Sociais, Acção Social, Saúde,
Segurança e Outras Problemáticas. Na
segunda parte, estão agrupados Outros
Aspectos Relevantes, como Serviços e
Comércio, Transportes, Ambiente e Ener-
gia e Imigração. Estes dados dizem respeito
à situação no concelho e já não por fregue-
sia. Por fim, a terceira parte do documento
diz respeito à Análise Geral do Concelho
da Mealhada.

Esta parte revela alguns dados impor-
tantes para compreender quais as fragili-
dades e quais as potencialidades do municí-
pio quer no que respeita à sua população
quer no que concerne aos equipamentos.
Uma das conclusões é que houve, na últi-
ma década, um aumento da população re-
sidente, bem como um envelhecimento
da população. Assistiu-se ainda a uma
diminuição da taxa de analfabetismo, re-
gistando-se, ao mesmo tempo, que a maio-
ria da população tem como habilitações
literárias o 1º Ciclo do Ensino Básico.

Regista-se ainda um aumento do número

de edifícios e alojamentos, constatando-
-se ainda a existência de habitações
degradadas. A taxa de desemprego diminuiu
entre 1991 e 2001, havendo mais mulheres
inactivas do que homens. Em paralelo,
verifica-se um aumento da população
empregada no sector terciário, fenómeno
que acompanha a diminuição do número
de trabalhadores no sector primário. A
maior parte da população empregada
enquadra-se na categoria de trabalhadores
por conta de outrem.

No que respeita à Educação, conclui-se
que as escolas existentes abrangem todos
os níveis de ensino à excepção do ensino
superior e que alguns dos jardins-de-infân-
cia e algumas das escolas do 1º ciclo do
ensino básico necessitam de ser remode-
ladas e requalificadas. Um dos aspectos
negativos é o facto de nenhuma das esco-
las do 1º ciclo do ensino básico possui
refeitório. De realçar que na Escola Profis-
sional Vasconcellos Lebre não foram sina-

lizados quaisquer problemas ou necessi-
dades.

Ainda nesta área, verifica-se que os prin-
cipais problemas referem-se ao insuces-
so escolar, à marginalização social e à
existência de famílias disfuncionais.

Quanto aos Equipamentos Sociais,
nomeadamente ao nível das Instituições
Particulares de Solidariedade Social, re-
gista-se a falta de recursos humanos, a
existência de listas de espera em valên-
cias como lar e creche e insuficiências ao
nível dos espaços físicos.

Já no que respeita à Acção Social, cons-
tata-se que, no âmbito do Rendimento
Social de Inserção, havia 74 processos
abertos em 2003. Na maioria, trata-se de
situações de carência económica, proble-
mas de saúde, baixa escolaridade, ausên-
cia de rendimentos e baixo valor de pen-
sões.

Na Saúde, é de assinalar a falta de uma
unidade de apoio integrado para situações

de doentes com cuidados de saúde con-
tinuados, a inexistência de um serviço de
internamento, bem como a necessidade
de criação de um centro de emergência
infantil. Verifica-se ainda a falta de condições
de funcionalidade em várias extensões de
saúde.

Em termos de Segurança, o principal
problema é a falta de recursos humanos.

Após a aprovação do Diagnóstico Social
pelo CLAS, no passado dia 28 de Novem-
bro, decorre agora a elaboração do Plano
de Desenvolvimento Social - que, face aos
problemas e necessidades constatados no
Diagnóstico e aos recursos existentes para
os resolver, definirá as prioridades em ter-
mos de intervenção. Por fim, seguir-se-à
o Plano de Acção, que irá propor activi-
dades para a resolução dos problemas
sociais considerados prioritários. Com a
elaboração destes planos, que estarão con-
cluídos em Abril de 2004, termina a fase
de implementação da Rede Social.

Desemprego na Mealhada diminuiu 
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A Câmara da Mealhada procedeu à
oferta de material escolar destinado às
crianças timorenses.

Lápis e cadernos, entre outro mate-
rial escolar, foram entregues a uma
docente da Mealhada, Cláudia Esteves,
que se encontra actualmente a lec-
cionar em Timor LoroSae.

Na cerimónia de entrega do material
escolar, que decorreu no passado dia 22
de Setembro, estiveram presentes o
Presidente da Câmara Municipal da
Mealhada, Carlos Cabral, e a Vice-Pre-
sidente, que é também responsável
pelo pelouro da Educação, Filomena
Pinheiro.

No passado dia 3 de Setembro,
Helena Neto, Vereadora da Cultura e
Educação da Câmara do Mindelo, ilha
de São Vicente, República de Cabo
Verde, visitou os Paços do Município
da Mealhada.

Esta visita surge na sequência das
relações de cooperação que têm vindo
a ser estabelecidas entre o município
cabo-verdiano, o município da Mea-
lhada e a Escola Profissional Vascon-
cellos Lebre e que já se concretizaram
na celebração de um protocolo entre
estas entidades, com vista a fomentar
a divulgação da Cultura e Costumes
dos dois municípios e apoiar a For-
mação Profissional dos Cidadãos do
Município do Mindelo.

No âmbito deste protocolo, ambos

os municípios acordam promover e
divulgar as culturas e costumes das
respectivas regiões, nomeadamente
através do intercâmbio de grupos
entre os dois municípios. Já a Escola
Profissional Vasconcellos Lebre com-
promete-se a aceitar cidadãos do Min-
delo nos cursos profissionais de Nível
III que ministra, assumindo os encar-
gos inerentes.

A Vereadora Helena Neto foi rece-
bida pelo Presidente da Câmara
Municipal da Mealhada, Carlos Cabral
e pela Vice-Presidente, Filomena Pi-
nheiro. Na sessão marcaram ainda
presença o Director da Escola Profis-
sional Vasconcellos Lebre, João Pêga,
e os estudantes do Mindelo que estu-
dam actualmente na Mealhada

Fomentar a leitura
Despertar o prazer pela leitura nas

crianças que frequentam o 1º ciclo do
Ensino Básico foi o objectivo da inicia-
tiva “História de dois contadores de
Histórias”, um atelier sobre a leitura
que teve lugar no Cine-Teatro Messias,
no passado dia 4 de Novembro.

Presentes estiveram 45 crianças do

concelho, acompanhadas pelos respe-
ctivos professores, que assistiram a esta
iniciativa, concebida e apresentada
pelos actores Jorge Alonso e Eva Paula.

Tratou-se de uma organização da
Câmara Municipal da Mealhada em
colaboração com o Instituto Português
do Livro e das Bibliotecas.

Material escolar para Timor

Mindelo e Mealhada
estreitam cooperação

CÂMARA MUNICIPAL DE MEALHADA

EDITAL

Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Câmara Municipal da Mealhada;
Torna público, para os devidos efeitos, em cumprimento do estabelecido nas disposições con-
jugadas dos artigos 68º, nº1, alínea v) e 91º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção
que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, que na sessão da Assembleia Municipal rea-
lizada no passado dia 26 de Setembro de 2003, foi deliberado aprovar ao abrigo do disposto
no artigo 53º, nº2, alínea a) da citada Lei, o Regulamento de Exercício das Actividades
Transferidas para as Câmaras Municipais, da Competência dos Governos Civis ( que se pub-
lica em anexo a este edital), mediante proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião de
17 de Julho de 2003, o qual entra em vigor decorridos 15 dias sobre a data da publicação do
presente Edital, nos termos previstos no artigo 29º, nº4, da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto.
E, para constar, se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares do costume.

E eu, Cristina Maria Simões Olívia, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, o subscrevi.

Paços do Município, 02 de Outubro de 2003

O Presidente da Câmara
Carlos Alberto da Costa Cabral
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REUNIÃO DE 3 DE JULHO DE 2003:
ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO EXTRAORDINÁRIO AO FUTEBOL
CLUBE DA PAMPILHOSA:
PROPOSTA - A Câmara Municipal analisou a proposta do Senhor
Presidente que a seguir se transcreve:
PROPOSTA
Tendo o Futebol Clube da Pampilhosa, dados os excelentes resulta-
dos desportivos obtidos, subido à 2.ª Divisão-B dos Campeonatos
Nacionais de Futebol Sénior, é obrigado pelos Regulamentos da Fe-
deração Portuguesa de Futebol a disputar os jogos da próxima época
em campo relvado.
Apesar de já termos disponibilizado o Campo Municipal “Dr. Américo
Couto”, na Mealhada, para o Futebol Clube da Pampilhosa disputar
os jogos “em casa”, o que foi aceite pela Direcção desta Colectivi-
dade, entendeu também a Direcção do Clube proceder ao arrelva-
mento do seu Campo “Germano Godinho”, obra que está já a decor-
rer.
Pensamos que a Câmara Municipal deve apoiar financeiramente a
construção desta infraestrutura e uma vez que já existe cabimento
orçamental graças à Revisão Orçamental ontem aprovada pela Assem-
bleia Municipal, proponho:   
Que ao Futebol Clube da Pampilhosa seja atribuído um subsídio extra-
ordinário de 75.000 Euros, destinado a comparticipar no arrelvamen-
to do Campo Germano Godinho.
Este subsídio será pago em duas prestações, sendo a primeira paga
de imediato e a segunda durante o mês de Agosto próximo.
A aprovação deverá ser feita em minuta para produzir efeitos imedi-
atos.
O Senhor Presidente esclareceu que não se vai pagar o custo do rel-
vado, pois esse valor é muito superior.
O Senhor Vereador Ferraz da Silva referiu que não é muito adepto
do futebol profissional, mas apesar disso entende que o Futebol Clube
da Pampilhosa deve ser apoiado tal como tem sido o Grupo Desporti-
vo da Mealhada, já que neste momento e em termos de imagem é
o clube de futebol mais representativo do Concelho, e chama a atenção
e sensibiliza a Câmara Municipal para o facto de que enquanto a
Pampilhosa não tiver o problema resolvido, deve ser facilitada a uti-
lização do campo de futebol da Mealhada por parte do Futebol Clube
da Pampilhosa.
O Senhor Presidente disse que promoveu uma reunião conjunta com
as duas Direcções e o Técnico de desporto da Câmara Municipal, no
sentido de se compatibilizar as utilizações do campo de futebol da
Mealhada.
O Senhor Vereador Fernando Silva referiu que a justificação do Se-
nhor Presidente é mais que suficiente para aprovar a proposta e mani-
festa a sua admiração aos dirigentes e aos corpos sociais do Futebol
da Pampilhosa pelos resultados na época passada. Acha que tam-
bém se deve realçar o papel importante de colaboradores anónimos,
que fazem com que o Clube atinja os bons resultados e espera que
os outros clubes também atinjam esses resultados.
A Senhora Vereadora Odete Isabel referiu que é sabido a sua prefe-
rência na atribuição de subsídio para fomento desportivo. Subscreve
a manifestação de apreço aos dirigentes e à equipa e a todos os que
trabalharam em prol do Clube. Gostaria de saber porque é que é o
valor proposto e não outro. 
O Senhor Presidente esclareceu que sendo limitadas as disponibili-
dades da Câmara Municipal convencionou-se que comparticiparia com
um valor correspondente a cinquenta por cento do custo total dos tra-
balhos de arrelvamento do campo.
A Senhora Vereadora Odete Isabel voltou a intervir para congratular-
-se com o facto de a atribuição do subsídio “cair”no dia de hoje, por
forma a promover a auto-estima da população da Pampilhosa. 
ACâmara Municipal deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar
a atribuição do subsídio de acordo com a proposta apresentada pelo
Senhor Presidente.

CONSTRUÇÃO DA VARIANTE A BARCOUÇO:
AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO - De acordo com a informação da Té-
cnica Superior de 1ª Classe, Olga Machado da Costa Moreira Dinis,
de 30/06/2003, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em
minuta, proceder à aquisição do prédio urbano, propriedade do Se-
nhor Rui Manuel de Melo Monteiro e irmã, pelo valor de 162.500,00
€ (cento e sessenta e dois mil e quinhentos euros). 

REUNIÃO DE 17 DE JULHO DE 2003:
DERRAMA PARA 2004:
PROPOSTA - A Câmara Municipal analisou a proposta apresentada
pelo Senhor Presidente que a seguir se transcreve:
PROPOSTA
- DERRAMA PARA 2004 -
O art.º 18.º, nº. 1, da Lei das Finanças Locais (Lei nº 42/98, de 6 de
Agosto), faculta aos Municípios o lançamento de derramas que não
podem exceder 10% sobre a colecta do imposto sobre o rendimento
das pessoas colectivas (IRC), que proporcionalmente corresponda ao
rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos que
exerçam a título principal, uma actividade de natureza comercial, indus-
trial ou agrícola.
Assim, proponho que, à semelhança do ano anterior, seja proposto à
Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto no
art.º 53º., nº.2, alínea f), da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, o lança-
mento, no próximo ano, de uma derrama à taxa de 10%, para reforçar
a capacidade financeira do Município.
O Senhor Vereador Gonçalo Miguel Lopes Breda Marques, interveio
para referir que tal como no ano passado, sugeriu uma redução da
taxa da derrama, para incentivar a instalação de novas empresas,
dada a altura difícil que se atravessa.
O Senhor Presidente referiu que a situação actual é difícil para as
Autarquias Locais, pelo que entende não dever ser reduzida a derra-
ma, tanto mais que a actividade do Concelho da Mealhada é grande.
ACâmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador
Gonçalo Miguel Lopes Breda Marques, e os votos a favor do Senhor
Presidente, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores
Ferraz da Silva e Delfim Martins, aprovar a proposta apresentada, e
remeter à Assembleia Municipal, nos termos do que dispõe a alínea
f), do n.º 2, art.º 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, devendo,
após aprovação, ser comunicado o lançamento da derrama ao Dire-
ctor de Finanças do Distrito de Aveiro, até ao próximo dia 31 de Out-
ubro, em conformidade com o previsto no n.º 3 do art.º 18.º da Lei
das Finanças Locais.       

REUNIÃO DE 7 DE AGOSTO DE 2003:
CARLOS HUMBERTO CAMPOS DUARTE:
DOAÇÃO DE TERRENOS - A Câmara Municipal analisou o teor da
carta subscrita pelo Senhor Carlos Humberto Campos Duarte, resi-
dente na Rua da Marmeleira, em Pampilhosa, onde refere o seu inter-
esse em doar, sem quaisquer ónus ou encargos à Câmara Munici-
pal, terrenos com a área de 10.000 m2, de que é proprietário, loca-
lizados junto do actual Campo de Futebol Germano Godinho, com a
perspectiva de os mesmos serem integrados num futuro parque
desportivo municipal.
O Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques referiu que já há alguns
anos foi falado na construção de um campo de futebol na Pampi-
lhosa, tendo perguntado em que ponto de situação está essa questão
bem como a localização do mesmo.
O Senhor Presidente disse que se está a proceder à alteração ao
plano para incluir no mesmo a construção do campo de futebol e os
terrenos anexos que poderão ser afectados não só para o campo mas

para outras infra-estruturas desportivas. Acrescentou, que a área a
ceder pelo Senhor Carlos Duarte é importante e poderá ser incluída
na mancha do plano que permita concretizar a realização de proje-
ctos na área desportiva.
O Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques, voltou a intervir para,
sabendo do conhecimento da Junta de Freguesia e da Direcção do
Clube, concordar que a Câmara Municipal deve aceitar a doação dos
terrenos, devendo no entanto, demarcar-se da posição assumida na
carta em relação a alguns residentes na Pampilhosa
O Senhor Vereador Ferraz da Silva referiu que concorda que a Câmara
Municipal se demarque da questão referida na carta e entende que
a Câmara deve ponderar na gestão autárquica das áreas desporti-
vas, porque o Concelho ficará com cada vez maiores encargos com
estruturas.  
O Senhor Presidente disse concordar que a Câmara Municipal terá
mais encargos com a manutenção dessas infra-estruturas, no entan-
to nunca será demais a existência de outra estrutura vocacionada para
o desporto, no entanto a Câmara Municipal não o fará a breve pra-
zo, dado os condicionalismos financeiros.
O Senhor Vereador Fernando Silva referiu que a Câmara Municipal
ao aceitar a doação ficará um pouco vinculada à utilização do terreno,
como tal tudo deve ficar bem esclarecido, mas mais uma vez é de
enaltecer o contributo deste cidadão para com o desenvolvimento da
prática desportiva na Pampilhosa.
A Senhora Vereadora Odete Isabel disse que o munícipe faz uma
doação acautelada e direccionada para o desporto e seria desproposi-
tado por parte da Câmara Municipal não aceitar a doação. Acres-
centou que quanto á intervenção do Senhor Vereador Ferraz em que
se irão aumentar encargos, será uma aposta no futuro, na juventude
onde terá a oportunidade de ocupar os seus tempos livres, numa
actividade saudável.
O Senhor Presidente voltou a intervir, para referir que a Câmara Muni-
cipal ao aceitar a doação, permitirá a prática de desporto por parte
dos jovens, que não poderão utilizar o campo relvado, e assim com
o aproveitamento do espaço cedido, a prática de desporto pelos mais
novos será facilitada. Acrescentou que se congratula com a posição
do Senhor Carlos Duarte.
ACâmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação, na
perspectiva que o terreno será utilizado para fins desportivos. Delibe-
rou ainda, agradecer publicamente ao Senhor Carlos Humberto Cam-
pos Duarte pela doação dos terrenos. 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJECTO
DO EDIFICIO PARA OS SERVIÇOS MUNICIPAIS E ARRANJO
URBANÍSTICO DOS ESPAÇOS ADJACENTES:
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - A Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente, exarado em
21/07/2003, que aprovou a Minuta do Contrato da Empreitada de
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJECTO
DO EDIFICIO PARA OS SERVIÇOS MUNICIPAIS E ARRANJO
URBANÍSTICO DOS ESPAÇOS ADJACENTES.

REUNIÃO DE 4 DE SETEMBRO DE 2003:
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO DA MEALHADA:
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - A Câmara Municipal analisou a pro-
posta de alteração da Tabela de Taxas e Licenças do Município da
Mealhada, que a seguir se transcreve:
PROPOSTA
A última versão da Tabela de Taxas e Licenças do Município da Mea-
lhada foi aprovada pela Câmara e Assembleia Municipal no ano de
2000.
Decorridos três anos, impõe-se efectuar a actualização do valor das
taxas em vigor.
Assim, proponho que a Câmara Municipal aprove as alterações cons-
tantes do Anexo I à presente proposta.
Do Anexo II consta a Tabela de Taxas e Licenças actualmente em vi-
gor.
ACâmara Municipal deliberou por unanimidade, e em minuta, aprovar
a proposta de alteração à Tabela de Taxas e Licenças do Município
de Mealhada e remeter à Assembleia Municipal, para efeitos de
aprovação, em conformidade com o disposto no art.º 53º, n.º 2, alínea
e), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que se dá por integralmente
reproduzida para todos os efeitos legais, e que se arquiva na pasta
anexa ao livro de actas n.º 73, em conformidade com o disposto no
art.º 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 334/82, de 19/08.

PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA INSPECÇÃO
DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E
TAPETES ROLANTES - TAXAS E REGIME SANCIONATÓRIO:
A Câmara Municipal analisou o Projecto de Regulamento menciona-
do em epígrafe e deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar e
remeter à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, em con-
formidade com o disposto no art.º 53º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, o mencionado regulamento, que se dá por inte-
gralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se arquiva
na pasta anexa ao livro de actas n.º 73, em conformidade com o dis-
posto no art.º 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 334/82, de 19/08. 

REUNIÃO DE 2 DE OUTUBRO DE 2003:
POSTURA DE TRÂNSITO DE MEALHADA:
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - A Câmara Municipal analisou a pro-
posta de alteração à Postura de Trânsito de Mealhada, que a seguir
se transcreve: PROPOSTA
Propõe-se que nos termos da alínea a) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro a Câmara delibere:
ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO MEALHADA
Acrescentar ao art.º 20.º: 
- É ainda proibido o estacionamento nos seguintes locais: 
- Rua Maria Luísa (das 8.00H às 20.00H)
- Avenida Dr. Manuel Louzada (em todo o arruamento)
Alterar no art.º 33.º:
Permitido estacionar
Mealhada
- Rua Maria Luísa (lado Norte) das 20.00H às 8.00H.
A Senhora Vereadora Ana Filipa Pereira perguntou se foi consultada
a Junta de Freguesia de Mealhada, tendo o Senhor Presidente infor-
mado que a Junta não foi consultada porque não é obrigatório, no
entanto foi acolhida uma sugestão do Senhor Presidente da Junta
sobre o assunto. 
ACâmara Municipal deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar
a proposta apresentada pelo Senhor Presidente, ao abrigo do pre-
visto nas disposições conjugadas dos artigos n.º s 64.º, n.º 1, alínea
u) e n.º 7, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18/09, devendo ser elabo-
rado o respectivo EDITAL, nos termos da legislação em vigor.

REUNIÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2003:
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL REFER EP:

APEADEIRO DE “VACARIÇA” - A Câmara Municipal analisou o ofí-
cio n.º 1403-A, de 30/09/2003 enviado pela REFER e deliberou, por
unanimidade e em minuta, emitir parecer favorável à alteração da des-
ignação de apeadeiro, de “Vacariça” para a nova designação de “Quin-
ta do Valongo - Vacariça”. O Senhor Vereador Breda Marques inter-
veio para felicitar a Junta de Freguesia pela iniciativa.

PEDIDO DE APOIO JUDICIAL - A Câmara Municipal analisou o pedi-
do de apoio judicial solicitado pelo Senhor Presidente, que a seguir
se transcreve: Exma. Câmara Municipal de Mealhada

Tendo o jornal “Mealhada Moderna” na sua edição de 25/09/03 (emb-
ora publicado com data de 25/11/03, na página 5), publicado um tex-
to com o título “Interpelado por um familiar Carlos Cabral “compara”
perda humana a “um simples par de óculos” - Presidente da Câmara
Municipal de Mealhada choca familiares da vítima”, considero-me pro-
fundamente ofendido na minha honra e dignidade, quer na condição
de autarca, quer de cidadão.
Assim, nos termos do art.º 21 da Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, soli-
cito o apoio previsto para o processo judicial que vai ser instaurado
contra o referido jornal, autor do texto e autor das declarações inseri-
das no mesmo.
O senhor Presidente da Câmara Municipal ausentou-se da reunião,
ficando a presidir à mesma a senhora Vice-Presidente, que interveio
para questionar da legalidade da permanência do senhor Vereador
Breda Marques na discussão deste ponto da ordem do dia, uma vez
que à semelhança do senhor Presidente também ele se encontra
impedido uma vez que a esposa é proprietária do jornal em causa.
O Senhor Vereador Breda Marques ausentou-se da reunião às 16.00
horas.
O Senhor Vereador Ferraz interveio para referir que as pessoas não
devem ficar impunes pelas coisas que dizem, devem ser responsa-
bilizadas pelas suas declarações, pelo que apoiou o pedido apresen-
tado pelo senhor Presidente. A Senhora Vice-Presidente disse subs-
crever inteiramente as palavras do Senhor Vereador Ferraz da Silva,
pois trata-se de uma injustiça extrema proferir afirmações como as
que estão em causa, pois quem viveu de perto a situação sabe que
desde a primeira hora o Senhor Presidente foi incansável no sentido
de acautelar da melhor forma possível os interesses da família do fun-
cionário. O Senhor Vereador Delfim Martins, interveio referindo subs-
crever as intervenções anteriores. 
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar o pedido apre-
sentado pelo Senhor Presidente da Câmara, tendo votado a favor a
Senhora Vice-Presidente e os Senhores Vereadores Fernando Fer-
raz da Silva e Delfim Manuel das Neves Martins e contra a Senhora
Vereadora Maria Odete da Isabel, por entender que a protecção judi-
cial dos autarcas não é extensiva a situações como a presente.

DESAFECTAÇÃO DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNI-
CIPAL:
INFORMAÇÃO - A Câmara Municipal analisou a informação da Se-
nhora Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, sobre o assunto
mencionado em epígrafe, que a seguir se transcreve:
INFORMAÇÃO
“REQUERENTE: Manuel Fernandes Gaspar, residente na Rua das
Flores, n.º 4, Antes, Mealhada.
DESCRIÇÃO DA PRETENSÃO: Mudança de traçado de caminho
público. 
Em requerimento datado de 03/05/2002 solicitou a mudança parcial
de caminho público que atravessa um pinhal de que é proprietário
(prédio rústico com a área de 4440 m2 registado a seu favor na CRP
da Mealhada sob o n.º 00499 - inscrição G-3), tendo alegado que tal
alteração não prejudica terceiros.
PARECER TÉCNICO: Em 04/04/2003, foi emitido parecer favorável
pelo Chefe da Divisão de Obras Municipais à alteração solicitada, que
mereceu despacho de concordância do Senhor Presidente da Câmara
em 07/04/2003. 
ENQUADRAMENTO LEGAL DA PRETENSÃO: Em 11/07/2003 foi
emitido parecer pelo Gabinete Jurídico enquadrando a pretensão
juridicamente. De acordo com o referido parecer, para satisfação do
pedido torna-se necessário (uma vez que está em causa um bem do
domínio público municipal), que seja efectuada a desafectação do
domínio público de parte da área do caminho actual, - que corresponde
a 100,70 m2, conforme levantamento topográfico realizado pelos
serviços, que passará a integrar a propriedade do requerente. Em
compensação, a área a ocupar pelo novo traçado do caminho públi-
co, correspondente a 103,30 m2, actualmente propriedade do requer-
ente, passará a integrar o domínio público, devendo ser efectuada a
afectação dessa área ao domínio público municipal. 
De acordo com o disposto no art.º 53.º, n.º 4, alínea b) da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, é da competência da Assembleia Munic-
ipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar sobre a afectação
ou desafectação de bens do domínio público municipal, nos termos
e condições previstos na lei. No entanto, não existe nenhuma lei que
regule especificamente esta matéria. Assim, a proposta de desafe-
ctação e consequente afectação deve ser aprovada pela Câmara
Municipal, sendo de seguida submetida a apreciação pública, por apli-
cação subsidiária do disposto no art.º 118.º do CPA, abrindo-se um
período de discussão pública com a duração de 30 dias, com a pu-
blicação de editais. Decorrido o prazo sem que tenham sido apre-
sentadas quaisquer reclamações deve o assunto ser remetido à Assem-
bleia Municipal para decisão. 
EXECUÇÃO MATERIAL DA MUDANÇA DO TRAÇADO: Deve ser
definido a quem cabe a responsabilidade pela execução material e
assunção dos respectivos custos, da mudança do traçado do cami-
nho, caso os órgãos municipais decidam em sentido favorável à pre-
tensão do requerente. 
ACâmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a informação
supra, devendo ser publicados editais, e caso não sejam apresen-
tadas quaisquer reclamações o assunto deve ser remetido à Assem-
bleia Municipal para efeitos de aprovação nos termos legalmente pre-
vistos. No que se refere à execução material da mudança do traça-
do, o requerente deve assumir os encargos correspondentes, deven-
do os respectivos trabalhos decorrer sob orientação dos serviços muni-
cipais. 

REUNIÃO DE 6 DE NOVEMBRO DE 2003:
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
1) O Senhor Vereador Ferraz da Silva apresentou a intervenção escri-
ta que a seguir se transcreve:
“Só quero registar que o PIDDAC para 2004, a exemplo de anos ante-
riores deixa de fora as extensões de saúde de Barcouço e Vacariça
e na prática a do Luso, pela exiguidade da verba. Também a Mata do
Buçaco não mereceu a devida atenção, pois tudo vai continuar na
mesma em face da verba inscrita para a sua recuperação, ou seja,
140.000 euros.
O Concelho sai prejudicado na sua globalidade e particularmente a
Mata Nacional do Buçaco, um património rico, um património nacional
que por esta via caminha a passos largos para a destruição.”

LYRA BARCOUCENSE 10 D’AGOSTO:
ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA- ACâmara Municipal analisou
o pedido de parecer para efeitos de atribuição do estatuto de utilidade
pública à Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto.  
A Associação Filarmónica “Lyra Barcoucense 10 d’Agosto” foi criada
em 1905 com a designação de Tuna de Barcouço.
Algum tempo depois a população da Freguesia entusiasmada com o
sucesso da Tuna movimenta-se no sentido de constituir um banda de
música o que vem a conseguir com a primeira actuação da Filar-
mónica Lyra Barcoucense em 10 de Agosto de 1919, passando a
acompanhar a evolução de outras bandas que após a implantação
da República se vieram a constituir na região.
Desde o primeiro momento, funcionando como verdadeira Escola de
Música, ao longo dos anos foram centenas de habitantes desta fregue-
sia rural que formados na sua Escola de Música foram executantes
na Filarmónica e noutras bandas da região e do país.
Só em 1954 foram aprovados pela F.N.A.T. (hoje I.N.A.T.E.L) os
primeiros estatutos da “Filarmónica Lyra Barcoucense 10 d’Agosto”,

tendo construído a sua primeira sede único local de reunião e con-
vívio da população da freguesia.
Ao longo da sua existência para além da sua participação em con-
certos, desfiles e eventos culturais, por toda a região centro e pelo
País, foram criadas secções internas dedicadas ao Teatro, música de
cordas, cantares, etc.
Há cinco anos a esta parte com a remodelação e ampliação da sua
sede social foi incrementada, não só a actividade das secções atrás
referidas mas também muito aumentada a frequência da sua Escola
de Música mas também dignificada a Sala de Espectáculos com
condições à altura do historial da própria Associação e da rica vivên-
cia cultural da Freguesia de Barcouço.
Refira-se a pronta disponibilidade da Associação para colaboração
com outras Associações, Instituições de Solidariedade Social e Autar-
quias (feriados nacionais, eventos culturais, feiras, etc.).
Tem organizado ao longo da sua existência diversos espectáculos
para a população em que entre outros, têm participado a Banda da
Região Militar, Orquestra Ligeira da Região Militar, Orquestra Ligeira
do Exército, Coro Misto da Universidade de Coimbra, diversas Tunas
Académicas e Grupos de Música Tradicional.
A Câmara Municipal, atendendo ao historial acima descrito e porque
a Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 d’Agosto com a sua
actividade de mais de 84 anos tem contribuído decisivamente para a
elevação do nível cultural, não só da sua freguesia e Concelho, mas
também de toda a região e do próprio País, deliberou, por unanimi-
dade, dar parecer favorável ao pedido de reconhecimento do Estatu-
to de Utilidade Pública.  

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:
PROPOSTA - A Câmara Municipal analisou a proposta apresentada
pelo Senhor Presidente, que a seguir se transcreve:
PROPOSTA
Na reunião da Câmara Municipal da Mealhada que se realizou no dia
11 de Janeiro de 2002, foi aprovada uma proposta relativa à dele-
gação de competências da Câmara, no Presidente da Câmara, con-
forme os normativos então em vigor (Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro). Entretanto, alguns artigos desta lei sofreram alterações com a
publicação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Prevê-se agora -
artigo 64.º, n.º 2, alínea d) [parte final] - a possibilidade de delegação
no Presidente da Câmara da competência para aprovar as alterações
às Grandes Opções do Plano e Orçamento aprovados.
Assim, por razões de operacionalidade dos serviços, proponho que a
Câmara Municipal, ao abrigo do normativo acima citado, delibere de-
legar-me a referida competência.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, delegar no Senhor
Presidente a competência para aprovar as alterações às Grandes
Opções do Plano e Orçamento, nos termos da lei.

PEDIDO DE APOIO JUDICIAL - 
A Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal ausentou-se da
reunião. 
ACâmara Municipal analisou o pedido de apoio judicial solicitado pela
Senhora Vice-Presidente, que a seguir se transcreve:
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada
No âmbito do concurso para “Aquisição e Instalação do Mobiliário da
Biblioteca Municipal da Mealhada”, um dos concorrentes, a empresa
DIDAX, Arquitectura de Interiores e Design, Ld.ª, com sede na Estra-
da da Paiã, Km 0.9, Pontinha - Odivelas, enviou à Câmara e Assem-
bleia Municipal a carta em anexo. 
Por entender que a mesma contém afirmações e insinuações sus-
ceptíveis de por em causa a imparcialidade da Comissão a que pre-
sidi, e a honestidade e dignidade no desempenho das minhas funções
autárquicas, solicito, nos termos do art.º 21.º do Estatuto dos Eleitos
Locais, e considerando que os factos ocorreram e têm como causa
o exercício dessas funções, o apoio nele previsto para instauração do
competente procedimento criminal.
O Senhor Vereador Fernando Silva referiu que, de acordo como um
princípio de solidariedade institucional, concorda em absoluto que o
caso não fique só por tomar conhecimento e que de seguida o assun-
to caia no esquecimento. Acrescentou que só quem nunca participou
em júris é que não entende a situação. 
A Senhora Vereadora Odete Isabel referiu que o seu voto é favorá-
vel, por considerar que as pessoas não podem ser tratadas da forma
que o são na  carta enviada pela empresa. Acrescentou que no seu
entender deveriam ter sido apresentados mais elementos por forma
a proporcionar um melhor conhecimento de todo o processo. 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido
apresentado pela Senhora Vice-Presidente da Câmara.
A Senhora Vice-Presidente voltou a comparecer na reunião. 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO:
CONTRATO - Após análise do  contrato de empréstimo apresentado
pela Caixa Geral de Depósitos, na sequência da aprovação de um
empréstimo de longo prazo em reunião da Câmara Municipal de
17/07/2003 e sessão da Assembleia Municipal de 26/09/2003, no mon-
tante de 509.600,00€, (quinhentos e nove mil e seiscentos euros) des-
tinado a financiar investimentos previstos nas Grandes Opções do
Plano do Município, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar o referido contrato.

ANRIMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LDA:
RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - ACâmara Muni-
cipal analisou a exposição apresentada pela ANRIMAem 21/10/2003, na
fase de audiência prévia e, considerando que na mesma não são aduzi-
dos quaisquer argumentos que possam justificar uma alteração da delib-
eração de 02/10/2003, deliberou, por unanimidade e em minuta, restringir
o horário de funcionamento do estabelecimento ANRIMA - Prestação de
Serviços Informáticos, Lda., das 24 horas para as 22 horas, confirmando
assim a referida deliberação e respectivos fundamentos, ao abrigo do dis-
posto no art.º 3º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15/05 e art.º 3.º,
nºs 1 e 3 do Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços
do Município de Mealhada, em vigor. Deliberou ainda, comunicar o teor
da deliberação ao representante legal da empresa ANRIMA - Prestação
de Serviços Informáticos, Lda, bem como à G.N.R. e ainda à represen-
tante dos moradores.  

TORRE DE PRESSÃO  (SANTO AMARO - PAMPILHOSA):
INFORMAÇÃO/DOAÇÃO DE TERRENO - Após análise da informação
do Senhor Chefe da Divisão de Águas e Saneamento, de 28/10/2003,
sobre o assunto mencionado em epígrafe, a Câmara Municipal delibe-
rou, por unanimidade, nos termos do estabelecido na alínea h) do artigo
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A, de
11 de Janeiro, aceitar a doação de uma parcela de terreno, com a área
de 400 m2, a destacar do terreno registado sob o n.º 3132, situado em
Olheiros, Freguesia de Pampilhosa, pertencente a Orlando Duarte Go-
dinho e Manuel de Oliveira Matos, para instalação de uma torre de pressão.

EMPREITADA DO JARDIM PÚBLICO DE PAMPILHOSA (ENVOL-
VENTES AO LAGO, ILUMINAÇÃO E ESTADIAS):
PROCESSO DE CONCURSO - ACâmara Municipal deliberou, por una-
nimidade e em minuta, aprovar o Programa de Concurso e Caderno de
Encargos das obras do Jardim Público de Pampilhosa (Envolventes ao
Lago, Iluminação e Estadias), e proceder à abertura de concurso público
para adjudicação da obra, cujo prazo previsível de execução da obra é
de 8 meses, sendo o preço base de 440.000,00 € (quatrocentos e quarenta
mil euros).                                                                                        
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O Complexo das Piscinas Municipais
da Mealhada acolheu, no passado mês
de Novembro, jogos do Campeonato
Nacional de Pólo Aquático, na catego-
ria de Séniores Masculinos.

Um dos jogos, integrado na 1ª jorna-
da da 1ª volta do campeonato nacional,
decorreu no dia 1 de Novembro e opôs
a equipa dos Serviços Sociais da Câmara
Municipal de Mealhada à equipa do
Sporting Clube de Aveiro. O jogo foi

vencido pela equipa dos Serviços Soci-
ais da Câmara Municipal de Mealhada,
por 8-2. Refira-se que esta foi apenas a
segunda vez que esta equipa participou
nesta competição nacional.

Já no dia 15 de Novembro tiveram
lugar mais três jogos, integrados na 2ª
jornada da competição: Sporting Clube
de Aveiro/Vila Real, Lousada/AD Penafiel
e Serviços Sociais da Câmara Munici-
pal de Mealhada/Vitória de Guimarães.

O primeiro encontro foi vencido pelo
Vila Real, o segundo pelo Lousada e
o terceiro pelo Vitória de Guimarães.

A entrada dos interessados em assis-
tir aos jogos do Campeonato Nacional
de Pólo Aquático foi gratuita.

As 3ª e 4ª jornadas desta competição
tiveram lugar, nos passados 6 e 7 de
Dezembro, nos Complexos das Pisci-
nas Municipais de Vila Real e Lou-
sada.

A Câmara Municipal da Mealhada
deliberou, por unanimidade, atribuir a
Medalha de Mérito Municipal na Área
do Desporto (Prata Dourada) ao atleta
Orlando Manuel Galocha Bastos, natu-
ral da freguesia da Pampilhosa, que
venceu o Campeonato do Mundo de
Pesca Desportiva para Atletas com Defi-
ciência Física.

O Campeão Mundial foi um dos dois
atletas da Associação Desportiva e Cul-
tural dos Pescadores da Pampilhosa a
participar no referido campeonato, que
decorreu nos passados dias 3, 4 e 5 de
Outubro em Monsummano Terme,
Itália.

Aprovado pelo executivo camarário
foi também a atribuição de um voto de
louvor ao Campeão Mundial Orlando
Bastos e aos restantes atletas e diri-
gentes da Associação Desportiva e Cul-
tural dos Pescadores da Pampilhosa que
contribuíram para este extraordinário
êxito desportivo.

A proposta de atribuição da Medalha
de Mérito Municipal foi apresentada
pelo Presidente da Câmara Municipal
da Mealhada, Carlos Cabral, que subli-
nhou o facto de esta ser ter sido a
primeira vez que alguém do concelho
da Mealhada foi vencedor de uma prova
a nível mundial, sendo um feito digno
de registo.

A cerimónia de entrega da medalha
terá lugar no próximo mês de Janeiro de
2004.

Medalha de Mérito
para atleta 
da Pampilhosa

Pólo Aquático nas Piscinas Municipais

Um café com... 
Jaime Pacheco e Vítor Hugo

Jaime Pacheco e Vítor Hugo foram
os participantes de mais “Um café
com...”, uma iniciativa promovida
pela Câmara Municipal da Mealhada
e que decorreu no passado dia 17 de
Novembro, no Cine-Teatro Messias.

Jaime Pacheco já treinou o Paços
de Ferreira, Guimarães, Boavista e
Maiorca. Já Vítor Hugo, para além da
sua carreira como jogador de Hóquei
em Patins, durante a qual se sagrou
campeão europeu e de seniores bem
como campeão mundial de seniores,
treinou a selecção nacional, tendo-a
conduzido recentemente na con-
quista de mais um título de Campeã
do Mundo.

O Vereador com o pelouro do

Desporto, Ferraz da Silva, deu as boas
vindas aos convidados, que abor-
daram temas como o Euro 2004 e a
Selecção Nacional, entre outros.
Vítor Hugo não se furtou a responder
a uma pergunta de natureza mais pes-
soal, partilhando com a assistência a
sensação de ser campeão do Mundo:
“É uma sensação indescritível, senti-
mo-nos como os mais importantes”. 

Já Jaime Pacheco admitiu a possi-
bilidade de treinar o Benfica ou o
Sporting, caso fosse convidado: “Para
já estou de férias, mas com isto não
quero dizer que não estou disponível.
Não houve nenhum convite, mas se
surgir logo se verá. Para além do mais
para eu entrar alguém tem de sair”. 

Acerca do seleccionador nacional,
Luis Felipe Scolari, Jaime Pacheco
também não teve “papas na língua”:
“Os que o estão agora a criticar são
os mesmos que o aplaudiram quando
foi anunciada a sua escolha, por isso
agora aguentem-se. Todos gostamos
da nossa selecção, como tal temos de
aceitar as suas escolhas, independen-
temente de concordarmos com elas
ou não. Só assim damos credibilidade
e estabilidade ao seu trabalho”.

Acerca da possibilidade de vir a
treinar a selecção nacional, Pacheco
disse que “qualquer treinador
gostaria de treinar a selecção, mas
para já não está nos meus hori-
zontes”.
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A Câmara Municipal da Mealhada vai
resolver o grave problema ambiental
que se verifica na Mata Nacional do
Buçaco, devido à ausência de recolha e
tratamento dos esgotos.

Apesar de se tratar de uma questão
da competência da Administração Cen-
tral, a Câmara Municipal da Mealhada,
preocupada com o arrastar da situação,
decidiu assumir o lançamento da obra,
estando a preparar uma candidatura ao
Programa Operacional do Ambiente
(POA), com vista à sua compartici-
pação por fundos comunitários. Refira-
-se que a autarquia tinha já mandado
elaborar o projecto da rede e colector
de “Esgotos da Mata do Buçaco”, que
irá ligar ao colector da freguesia do
Luso (sul).

A decisão foi tomada durante uma
reunião do Presidente da Câmara da
Mealhada com o Sub-Director Regional
de Agricultura da Beira Litoral ,  a

Directora Regional dos Edifícios e
Monumentos Nacionais do Centro e
representantes do Núcleo Florestal do
Buçaco, da Delegação de Saúde de
Mealhada, da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do
Centro e Director do Palace Hotel do
Buçaco.

Esta reunião, da iniciativa do Presi-
dente da Câmara da Mealhada, surgiu
na sequência de anteriores contactos
entre estas entidades, com vista à re-
solução do problema da drenagem e
tratamento dos esgotos que correm a
céu aberto pela Mata Nacional na
direcção da ribeira do Vale dos Fetos.

A autarquia já lançou a obra a concur-
so, organizando a candidatura ao POA
logo que decorra a adjudicação da
empreitada. Terá então lugar nova
reunião para se definir o montante de
comparticipação de cada entidade rela-
tivamente à componente nacional. Quer

a Direcção Regional de Agricultura da
Beira Litoral quer a Direcção Regional
dos Edifícios e Monumentos Nacionais
do Centro garantiram irem colaborar,
através de protocolo a assinar com a
autarquia, na comparticipação da obra. 

Refira-se ainda que o Director do
Palace Hotel do Buçaco, local que aco-
lheu a reunião, manifestou disponibili-
dade por parte da empresa que repre-
senta em colaborar financeiramente na
execução da empreitada, pese embora
o facto de o edifício ser propriedade do
Estado.

Entretanto, o Presidente da Câmara,
Carlos Cabral, reuniu, no passado dia 25
de Novembro, com o Vice-Presidente
da Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional - Centro, João
Duarte Gonçalves, tendo em vista não
só transmitir-lhe as decisões tomadas
como garantir que a obra será mesmo
financiada pelo POA.

Câmara quer resolver problema 
dos esgotos da Mata do Buçaco

| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Promover o Luso como uma zona
turística privilegiada é um dos obje-
ctivos subjacentes à elaboração do
Plano de Pormenor do Vale dos Cas-
tanheiros, na Vila do Luso, decidida
pela Câmara Municipal da Mealhada,
visando dar continuidade às grandes
linhas estratégicas definidas no Plano
de Urbanização (PU) da Vila do Luso,
em vigor desde 1998.

Em termos genéricos, o PU pre-
coniza que seja promovido o Luso
como uma estância termal, de mar-
cado cariz turístico, potenciando as
características naturais daquela zona
ímpar do país. A recuperação do espaço
público, o reforço da centralidade, o
descongestionamento do centro da
vila, a recuperação paisagística e da
tipologia e arquitectura termal, bem
como a promoção e desenvolvimen-
to de alternativas de oferta turística
são os vectores definidos no PU para
concretizar esse objectivo.

Este Plano de Pormenor é um instru-
mento de gestão urbanística que con-
cretizará propostas de organização
espacial, definindo a concepção da for-
ma de ocupação da área e servindo
de base aos projectos de execução das
infraestruturas, da arquitectura dos
edifícios e dos espaços exteriores.

Pretende-se criar um centro urbano
desafogado, corredores de circulação
maioritariamente pedonais, novos
lugares para parqueamento automó-
vel e zonas para implantação de novos
serviços.

Plano de Pormenor
do Luso avança



REGULAMENTO MUNICIPAL PARA INSPECÇÃO
DE ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS
MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES,TAXAS
E REGIME SANCIONATÓRIO

NOTA JUSTIFICATIVA
O Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezem-
bro, visa prosseguir dois objectivos: por um
lado, aprovar novas regras quanto à manutenção
e inspecção de ascensores, monta-cargas,
escadas mecânicas e tapetes rolantes e esta-
belecer o correspondente regime contra-orde-
nacional, por outro, proceder à efectiva trans-
ferência das competências que nesta matéria
se encontravam atribuídas a serviços de admin-
istração central para as Câmaras Municipais
em obediência à alínea a) do n.º 2 do artigo
17.º da lei n.º 159/99, de 14 de Setembro.

O presente regulamento é constituído por um
conjunto de normas que, complementando o
disposto no Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28
de Dezembro, visam definir as condições em
que se processa a manutenção e inspecção
de ascensores, monta-cargas, escadas mecâni-
cas e tapetes rolantes, no Concelho de Mea-
lhada, bem como a determinação das taxas
devidas pelas inspecções periódicas, reins-
pecções e outras inspecções, nos termos do
preceituado no artigo 25.º do diploma legal aci-
ma referido.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
Âmbito e objecto

1 - O presente regulamento aplica-se à área
territorial do Concelho de Mealhada e estab-
elece as disposições aplicáveis à manutenção
e inspecção de ascensores, monta-cargas,
escadas mecânicas e tapetes rolantes, de ago-
ra em adiante designados abreviadamente por
instalações, após a sua entrada em serviço,
bem como as taxas devidas pela realização de
inspecções periódicas, reinspecções e outras
inspecções, previstas no n.º 2 do art. 7.º do
Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro.
2 - Excluem-se do âmbito de aplicação do pre-
sente regulamento as instalações identificadas
no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 295/98,
de 22 de Setembro, bem como os montas-car-
gas de carga nominal inferior a 100Kg.

Artigo 2º
Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende-
se por:
a) Entrada em Serviço ou entrada em fun-
cionamento - o momento em que a instalação
é colocada à disposição dos utilizadores;
b) Manutenção - o conjunto de operações de
verificação, conservação e reparação, efectu-
adas com finalidade de manter uma instalação
em boas condições de segurança e funciona-
mento;
c) Inspecção - o conjunto de exames e ensaios
efectuados a uma instalção, de carácter geral
ou incidindo sobre aspectos específicos, para
comprovar o cumprimento dos requisitos reg-
ulamentares;
d) Empresa de manutenção de ascensores
(EMA) - a entidade que efectua e é respon-
sável pela manutenção das instalações, cujo
estatuto constitui o Anexo I do Decreto-Lei n.º
320/2002, de 28 de Dezembro e que dele faz
parte integrante;
e) Entidade Inspectora (EI) - a empresa habil-
itada a efectuar inspecções a instalações, bem
como a realizar inquéritos, peritagens, relatórios
e pareceres, cujo estatuto constitui o Anexo IV
do Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezem-
bro e que dele faz parte integrante;

CAPÍTULO II
MANUTENÇÃO

Artigo 3º
Obrigação de manutenção

1 - As instalções abrangidas pelo presente regu-
lamento ficam, obrigatoriamente, sujeitas a
manutenção regular, a qual é assegurada por
uma EMA, que assumirá a responsabilidade,
criminal e civil, pelos acidentes causados pela
deficiente manutenção das instalações ou pelo
incumprimento das normas aplicáveis.
2 - O proprietário da instalação é responsável
solidariamente, nos termos do número anteri-
or, sem prejuízo da transferência da respons-
abilidade para uma entidade seguradora.
3 - Para efeitos de responsabilidade criminal
ou civil, presume-se que os contratos de
manutenção a que respeita o artigo seguinte
integram sempre os requisitos mínimos esta-
belecidos para o respectivo tipo, estabelecidos
no artigo 5.º.
4 - A EMA tem o dever de informar por escrito
o proprietário das reparações que se torne
necessário efectuar.
5 - As EMA são obrigadas a comunicar á Câmara
Municipal as situações em que, exigindo o ele-
vador obras de manutenção e tendo o propri-
etário sido informado, este recusou a sua real-
ização.
6 - Caso seja detectada situação de grave risco
para o funcionamento da instalação, a EMA
deve proceder à sua imediata imobilização,
dando disso conhecimento, por escrito, ao pro-
prietário e à Câmara Municipal, no prazo de
48 horas.

Artigo 4º
Contrato de manutenção 

1 - O proprietário de uma instalação em serviço
é obrigado a celebrar um contrato de manutenção

com uma EMA.
2 - O contrato de manutenção, no caso de
instalações novas, deverá iniciar a sua vigên-
cia no momento da entrada em serviço da insta-
lação, sem prejuízo do disposto no número
seguinte.
3 - Durante o primeiro ano de funcionamento
da instalação a entidade instaladora fica obri-
gada, directamente ou através de uma EMA,
a assegurar a sua manutenção, salvo se o pro-
prietário a desobrigar, através de celebração
de um contrato de manutenação com uma EMA.

Artigo 5º
Tipos de contrato de manutenção

1 - O contrato de manutenção, a estabelecer
entre o proprietário de uma instalação e uma
EMA, pode corresponder a um dos seguintes
tipos:
a) Contrato de manutenção simples, destina-
do a manter a instalação em boas condições
de segurança e funcionamento, sem incluir 
substituição ou reparação de componentes;
b) Contrato de manutenção completa, desti-
nado a manter a instalação em boas condições
de segurança e funcionamento, incluindo a sub-
stituição ou reparação de componentes, sem-
pre que se justificar.
2 - Nos contratos referidos no número anteri-
or devem constar os serviços mínimos e os
respectivos planos de manutenção, identifica-
dos no Anexo II do Decreto-Lei n.º 320/2002,
de 28 de Dezembro e que dele faz parte inte-
grante.
3 - Na instalação, designadamente na cabina
do ascensor, devem ser afixados, de forma
bem visível e legível a identificação da EMA,
os respectivos contactos e o tipo de contrato
de manutenção celebrado.

CAPÍTULO III
INSPECÇÃO

Artigo 6º
Competências da Câmara Municipal

1 - Sem prejuízo das atribuições e competên-
cias legalmente atribuídas ou delegadas a ou-
tras entidades, a Câmara Municipal, no âmbito
do presente regulamento, é competente para:
a) Efectuar inspecções periódicas e reinspecções
às instalações;
b) Efectuar inspecções extraordinárias, sem-
pre que o considere necessário, ou a pedido
fundamentado dos interessados;
c) Realizar inquéritos a acidentes decorrentes
da utilização ou das operações de manutenção
das instalações.
2 - É cobrada uma taxa pela realização das
actividades referidas nas alíneas a) e b) do
número anterior, quando realizadas a pedido
dos interessados.
3 - Para o exercício das competências a que
se refere o n.º 1 do presente artigo, nomeda-
mente acções de inspecção, reinspecção, inquéri-
tos, peritagens, relatórios e pareceres a Câmara
Municipal pode recorrer a entidades inspec-
toras (EI) reconhecidas pela DGE - Direcção
Geral de Energia.

Artigo 7º
Realização de inspecções

1 - As instalações devem ser sujeitas a inspecção
com a seguinte periodicidade:
a) Ascensores:
i) Dois anos, quando situados em edifícios co-
merciais ou de prestação de serviços, abertos
ao público;
ii) Quatro anos, quando situados em edifícios
mistos, de habitação e comerciais ou de prestação
de serviços;
iii) Quatro anos, quando situados em edifícios
habitacionais com mais de 32 fogos ou mais
de oito pisos;
iv) Seis anos, quando situados em edifícios
habitacionais não incluídos no número anteri-
or;
v) Seis anos, quando situados em estabeleci-
mentos industriais;
vi) Seis anos, nos casos não previstos nos
números anteriores;
b) Escadas Mecânicas e tapetes rolantes, dois
anos;
c) Monta-cargas, seis anos.
2 - Para efeitos do número anterior, não são
considerados os estabelecimentos comerciais
ou de prestação de serviços situados ao nível
do acesso principal do edifício.
3 - Sem prejuízo de menor prazo que resulte
da aplicação do disposto no n.º 1, decorridas
que sejam duas inspecções periódicas, as mes-
mas passarão a ter periodicidade bienal.
4 - As inspecções periódicas devem obedecer
ao disposto no Anexo V do Decreto-Lei n.º
320/2002, de 28 de Dezembro, que dele faz
parte integrante.
5 - Se, em resultado das inspecções periódi-
cas, forem impostas cláusulas referentes à
segurança de pessoas, deverá proceder-se a
uma reinspecção, para verificar o cumprimen-
to dessa clausulas, nos termos definidos no
Anexo V do mesmo Decreto-Lei.
6 - Os utilizadores poderão participar à Câmara
Municipal o deficiente funcionamento das insta-
lações, ou da sua manifesta falta de segurança
podendo a Câmara Municipal determinar a rea-
lização de uma inspecção extraordinária.
7 - Não sendo requerida no prazo legal a
inspecção ou reinspecção às instalações, de-
verá a Câmara Municipal notificar o proprietário
ou seu representante para, no prazo previsto
na lei, requerer e proceder ao pagamento da
respectiva taxa, com a advertência de que não
o fazendo, fica sujeito à instauração de proces-
so de contra-ordenação passível de aplicação
de coima e à possível selagem do equipamento

nos termos previstos no artigo 10.º do presente
regulamento.

Artigo 8.º 
Instrução do pedido de inspecções periódi-

cas e reinspecções
1 - As inspecções periódicas das instalações
cuja manutenção está a seu cargo devem ser
requeridas por escrito pela EMA, no prazo legal,
à Câmara Municipal.
2 - O pedido de inspecção periódica é instruí-
do com os seguintes elementos:
a) Requerimento, dirigido ao Presidente da
Câmara Municipal;
b) Documento comprovativo da inscrição como
empresa de manutenção de ascensores (EMA)
na Direcção-Geral de Energia (DGE);
c) Cópia do Certificado de Exploração, em vig-
or.
3 - O pagamento da respectiva taxa é efectu-
ado no acto da apresentação do pedido de
inspecção, pelo(s) proprietário(s) da instalação
ou pela EMA.

Artigo 9.º
Acidentes

1 - As EMA e os proprietários das instalações,
directamente ou através daquelas, são obri-
gados a participar à Câmara Municipal todos
os acidentes ocorridos nas instalações, no pra-
zo máximo de três dias após a ocorrência,
devendo essa comunicação ser imediata no
caso de haver vítimas mortais.
2- Sempre que dos acidentes resultem mortes,
ferimentos graves ou prejuízos materiais impor-
tantes deve a instalação ser imobilizada e sela-
da, até ser feita  uma inspecção às instalações
a fim de ser elaborado  um relatório técnico
que faça a descrição pormenorizada do aci-
dente.
3 - Os inquéritos visando o apuramento das
causas e das condições em que ocorreu um
acidente devem ser instruídos com o relatório
técnico emitido nos termos do número anteri-
or.
4 - A Câmara Municipal deve enviar à DGE
cópia dos inquéritos realizados no âmbito do
presente artigo.

Artigo 10.º
Selagem das instalações

1 - Sempre que as instalações não ofereçam
as necessárias condições de segurança, com-
pete à Câmara Municipal proceder à respecti-
va selagem.
2 -  Para efeitos do disposto no número ante-
rior, consideram-se igualmente, instalações sem
as necessárias condições de segurança, as
instalações cujo certificado de exploração este-
ja caducado.
3 - A selagem prevista no n.º 1 será feita por
meio de selos de chumbo e fios metálicos  ou
outro material adequado, sendo deste facto
dado conhecimento ao proprietário e à EMA.
4 - Após a selagem das instalações, estas não
podem ser postas em serviço sem inspecção
prévia que verifique as condições de segu-
rança, sem prejuízo da prévia realização dos
trabalhos de reparação das deficiências, a
realizar sob responsabilidade de uma EMA.
5 - Para efeitos do número anterior, a EMA
solicitará por escrito à Câmara Municipal a des-
selagem temporária do equipamento para pro-
ceder aos trabalhos necessários, assumindo a
responsabilidade de o manter fora de serviço
para o utilizador.
6 - A inspecção prévia prevista no n.º 4, para
verificação das condições de segurança, após
a realização dos trabalhos de reparação das
deficiências, deverá ser requerida à Câmara
Municipal pela EMA e sujeita ao pagamento da
respectiva taxa.
7 - A selagem das instalações pode igualmente
ser feita por uma EI, desde que para tanto haja
sido habilitada pela Câmara Municipal.

Artigo 11.º
Presença de um técnico de manutenção

1 - No acto da realização de inspecção, inquéri-
to ou peritagem, é obrigatória a presença de
um técnico da EMA responsável pela manutenção,
o qual deverá providenciar os meios para a
realização dos ensaios e testes que seja
necessário efectuar.
2 - Em casos justificados, o técnico respon-
sável referido no número anterior poderá faz-
er-se representar por um delegado, devida-
mente credenciado.

CAPÍTULO IV
SANÇÕES

Artigo 12.º 
Contra-ordenações

1 - Constitui contra-ordenação punível com
coima:
a) De € 250 a € 1000, a falta da presença do
técnico responsável pela manutenção de ascen-
sores no acto da inspecção, nos termos pre-
vistos no artigo anterior;
b) De € 250 a € 5000, o não requerimento da
realização da inspecção nos prazos previstos
no n.º 1 do Anexo V do Decreto-Lei n.º 320/2002,
de 28 de Dezembro e que dele faz parte inte-
grante;
c) De € 1000 a € 5000, o funcionamento de
um ascensor, monta-cargas, escada mecâni-
ca e tapete rolante, sem existência de contra-
to de manutenção nos termos previstos no arti-
go 4.º 
2 - A negligência e a tentativa são puníveis.
3 - À imobilização das instalações é aplicável
o disposto no artigo 162.º do Regulamento Ge-
ral das Edificações Urbanas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951.

4 - No caso de pessoa singular, o montante
máximo da coima é de € 3750.
5 - Em função da gravidade da infracção e da
culpa do infractor, podem ser aplicadas as
sanções acessórias previstas no n.º1 do arti-
go 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de
Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro.

Artigo 13.º
Instrução do processo e aplicação das

coimas 
e sanções acessórias

1 - A competência para determinar a instau-
ração dos processos de contra-ordenação a
aplicar as coimas e sanções acessórias per-
tence ao Presidente da Câmara Municipal.
2 - O produto das coimas aplicadas pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal reverte para a
Câmara Municipal.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 14.º
Procedimento de controlo

1 - Os instaladores devem entregar à Câmara
Municipal, até 31 de Janeiro e 31 de Julho de
cada ano, lista em suporte informático com a
relação de todas as instalações que colocaram
em serviço, nos seis meses anteriores.
2 - A primeira lista a apresentar pelos insta-
ladores deve incluir todas as instalações colo-
cadas em serviço após a publicação do Decre-
to-Lein.º 295/98, de 22 de Setembro.
3 - As EMA devem entregar à Câmara Munic-
ipal, até 31 de Outubro de cada ano, lista em
suporte informático com a relação das insta-
lações por cuja manutenção sejam respon-
sáveis.

Artigo 15.º
Obras em ascensores

1 - As obras a efectuar nos ascensores pre-
sumem-se:
a) Benfeitorias  necessárias, as de manutenção
;
b) Benfeitorias úteis, as de beneficiação.
2 - A enumeração das obras que integram a
classificação do número anterior consta do
Anexo III ao Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28
de Dezembro, e que dele faz parte integrante.
3 - Os encargos com as obras classificadas no
n.º 1 são suportados nos termos da legislação
aplicável, nomeadamente do regime jurídico
do arrendamento urbano e da propriedade ho-
rizontal.
4 - Os proprietários dos ascensores não podem
opor-se à realização de obras de beneficiação
pelos inquilinos, desde que aquelas sejam exigi-
das por disposições regulamentares de segu-
rança.

Artigo 16.º
Taxas 

1 - As taxas devidas à Câmara Municipal pela
realização de inspecções, reinspecções e ou-
tras inspecções , previstas no n.º 2 do artigo
6.º, são as constantes do Anexo I do presente
regulamento 
2 - As taxas são automaticamente actualizadas
de acordo com o índice de inflacção com
habitação, publicado pelo INE com arredonda-
mento para a dezena de cêntimos imediata-
mente superior.

Artigo 17.º
Fiscalização 

1 - A competência para a fiscalização do cumpri-
mento das disposições relativas às instalações
previstas neste regulamento compete à Câmara
Municipal, sem prejuízo das competências
atribuídas por lei a outras entidades.
2 - O disposto no número anterior não preju-
dica a execução das acções necessárias à real-
ização de auditorias às EMA e EI no âmbito
das competências atribuídas à DGE.

Artigo 18.º
Protocolo de prestação de serviços de

inspecção
1 - Para o exercício das competências referi-
das no presente regulamento, a Câmara Muni-
cipal poderá, mediante a celebração de con-
trato com as entidades inspectoras (EI) reco-
nhecidas pela DGE, definir as condições de
prestação de serviços, inerentes às acções de
inspecção, inquéritos, peritagens, relatórios e
pareceres.

Artigo 19º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15
dias após a sua publicação no Diário da Repúbli-
ca.

ANEXO I

1 - Taxa devida pela inspecção periódica e
inspecção extraordinária a ascensores monta-
-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes
a) Por cada uma 120,00 €

2 - Taxa devida pela reinspecção a ascensores
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes
rolantes
a) Por cada uma 100,00 €

3 - Taxa devida pela realização de inquéritos
a acidentes decorrentes da utilização ou das
operações de manutenção de ascensores mon-
ta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes
a) Por cada uma 150,00 €
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BOLETIM MUNICIPALII
REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO DE
ACTIVIDADES DIVERSAS PREVISTAS NO DECRE-
TO-LEI N.º 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO E NO
DECRETO-LEI N.º 310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO
- TRANSFERÊNCIA PARA AS CÂMARAS MUNICI-
PAIS DE COMPETÊNCIAS DOS GOVERNOS CIVIS

PREÂMBULO
O Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, trans-
feriu para as Câmaras Municipais competências dos
Governos Civis em matérias consultivas, informativas
e de licenciamento.
No que às competências para o licenciamento de activi-
dades diversas diz respeito - guarda-nocturno, venda
ambulante de lotarias, arrumador de automóveis, rea-
lização de acampamentos ocasionais, exploração de
máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e ele-
ctrónicas de diversão, realização de espectáculos
desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins
e demais lugares públicos ao ar livre, venda de bilhetes
para espectáculos ou divertimentos em agências ou
postos de venda, realização de fogueiras e queimadas
e a realização de leilões - o Decreto-Lei n.º 310/2002,
de 18 de Dezembro, veio estabelecer o seu regime
jurídico.
O artigo 53º deste último diploma preceitua que o exer-
cício das actividades nele previstas «(...) será objecto
de regulamentação municipal, nos termos da lei».
Pretende-se, pois, com o presente Regulamento, esta-
belecer as condições do exercício de tais actividades,
cumprindo-se o desiderato legal.
Assim, nos ternos do disposto nos artigos 112º, n.º 8,
e 241.º da Constituição da República Portuguesa, do
preceituado na alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e na
alínea a) do n.º 6 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, do referido no Decreto-Lei
n.º 264/2002, de 25 de Novembro, e nos artigos 1.º,
9.º, 17.º e 53.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de
Dezembro, a Assembleia Municipal de Mealhada, sob
proposta da Câmara Municipal que aprovou na reunião
realizada em 17 de Julho de 2003 o Regulamento sobre
o Licenciamento das Actividades Diversas.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Âmbito e objecto

O presente Regulamento estabelece o regime do exer-
cício das seguintes actividades:
a) guarda-nocturno;
b) venda ambulante de lotarias;
c) arrumador de automóveis;
d) realização de acampamentos ocasionais;
e) exploração de máquinas, mecânicas, eléctricas e
electrónicas de diversão;
f) realização de espectáculos desportivos e de diverti-
mentos públicos nas vias, jardins e demais lugares
públicos ao ar livre;
g) venda de bilhetes para espectáculos ou divertimentos
públicos em agências ou postos de  venda; 
h) realização de fogueiras e queimadas;
i) realização de leilões.

CAPITULO II
LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVI-

DADE NOCTURNA

Secção I
Criação e modificação do serviço 

de guardas-nocturnos

Artigo 1.º
Criação

1 - A criação e extinção do serviço de guardas-noc-
turnos em cada localidade e a fixação ou modificação
das áreas de actuação de cada guarda são da com-
petência da Câmara Municipal, ouvidos os coman-
dantes da G.N.R. ou da P.S.P. e a Junta de Fregue-
sia, conforme a localização da área a vigiar.

2 - As Juntas de Freguesia e as associações de
moradores podem tomar a iniciativa de requerer a cri-
ação do serviço de guardas-nocturnos em determina-
da localidade, bem como a fixação ou modificação das
áreas de actuação de cada guarda-nocturno.

Artigo 2.º
Conteúdo da deliberação

Da deliberação da Câmara Municipal que procede à
criação do serviço de guardas-nocturnos numa deter-
minada localidade deve constar:
a) A identificação dessa localidade pelo nome da fregue-
sia ou freguesias;
b) A definição das possíveis áreas de actuação de cada
guarda-nocturno;
c) A referência à audição prévia dos comandantes da
G.N.R. ou da P.S.P. e da Junta de Freguesia, conforme
a localização da área a vigiar.

Artigo 3.º
Publicitação

A deliberação de criação ou extinção do serviço de
guardas-nocturnos e de fixação ou modificação das
áreas de actuação será publicitada nos termos legais
em vigor.

Secção II
Emissão de licença e cartão de identificação

Artigo 4.º
Licenciamento

O Exercício da actividade de guarda-nocturno depende
da atribuição de licença pelo Presidente da Câmara
Municipal.

Artigo 5.º
Selecção

1 - Criado o serviço de guardas-nocturnos numa deter-
minada localidade e definidas as áreas de actuação
de cada guarda-nocturno, cabe à Câmara Municipal
promover, a pedido de qualquer interessado ou grupo
de interessados, a selecção dos candidatos à atribuição
de licença para o exercício de tal actividade.

2 - A selecção a que se refere o número anterior será
feita pelos serviços da Câmara Municipal, de acordo
com os critérios fixados no presente Regulamento.

Artigo 6.º
Aviso de abertura

1 - O processo de selecção inicia-se com a publici-
tação por afixação na Câmara Municipal e nas Juntas
de Freguesia do respectivo aviso de abertura.

2 - Do aviso de abertura do processo de selecção
devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação da localidade ou da área da localidade
pelo nome da Freguesia ou Freguesias;
b) Descrição dos requisitos de admissão;
c) Prazo para apresentação de candidaturas;
d) Indicação do local ou locais onde serão afixadas as
listas dos candidatos e a lista de graduação dos can-
didatos seleccionados.

3 - O prazo para apresentação de candidaturas é de
10 dias.

4 - Findo o prazo para apresentação das candidaturas,
os serviços da Câmara Municipal por onde corre o
processo elaboram, no prazo de 10 dias, a lista dos
candidatos admitidos e excluídos do processo de
selecção, com indicação sucinta dos motivos de exclusão,
publicitando-a através da sua afixação nos lugares de
estilo.

Artigo 7.º
Requerimento

1 - O requerimento de candidatura à atribuição de
licença é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal
e nele devem constar:
a) Nome e domicilio do requerente;
b) Declaração, sob compromisso de honra, da situação
em que se encontra relativamente a cada uma das
alíneas do artigo 8.º;
c) Outros elementos considerados com relevância para
a decisão de atribuição da licença.

2 - O requerimento é acompanhado dos seguintes do-
cumentos:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do cartão de
Identificação Fiscal;
b) Certificado das habilitações académicas;
c) Certificado do Registo Criminal;
d) Ficha médica que ateste a robustez física e o per-
fil psicológico para o exercício das suas funções, emi-
tida por médico do trabalho, o qual deverá ser identi-
ficado pelo nome clínico e cédula profissional;
e) Os que forem necessários para prova dos elemen-
tos referidos na alínea c) do número anterior.

Artigo 8.º
Requisitos

São requisitos de atribuição de licença para o exercí-
cio da actividade de guarda-nocturno:
a)  Ser cidadão português, de um Estado membro da
União Europeia ou do espaço económico europeu ou,
em condições de reciprocidade, de país de língua ofi-
cial portuguesa;
b)  Ter mais de 21 anos de idade e menos de 65;
c)  Possuir a escolaridade mínima obrigatória;
d)  Não ter sido condenado, com sentença transitada
em julgado, pela prática de crime doloso;
e)  Não se encontrar na situação de efectividade de
serviço, pré-aposentação ou reserva de qualquer força
militar ou força ou serviço de segurança;
f) Possuir a robustez física e o perfil psicológico para
o exercício das suas funções, comprovados pelo do-
cumento referido na alínea d) do n.º 2 do artigo ante-
rior.

Artigo 9.º
Preferências

1 - Os candidatos que se encontrem nas condições
exigidas para o exercício da actividade de guarda-no-
cturno são seleccionados de acordo com o seguinte
critério de preferência:
a)  Já exercer a actividade de guarda-nocturno na loca-
lidade da área posta a concurso;
b)  Já exercer a actividade de guarda-nocturno;
c)  Habilitações académicas mais elevadas;
d)  Terem pertencido aos quadros de uma força de
segurança e não terem sido afastados por motivos dis-
ciplinares.

2 - Feita a ordenação respectiva, o Presidente da
Câmara Municipal atribui, no prazo de 15 dias, as
licenças.

3 - A atribuição de licença para o exercício da activi-
dade de guarda-nocturno numa determinada área faz
cessar a anterior.

Artigo 10.º
Licença

1 - A licença, pessoal e intransmissível, atribuída para
o exercício da actividade de guarda-nocturno numa
localidade é do modelo constante do ANEXO II a este
Regulamento.

2 - No momento da atribuição da licença é emitido um
cartão de identificação do guarda-nocturno do mode-
lo constante do ANEXO III a este Regulamento.

Artigo 11.º
Validade e renovação

1 - A licença é válida por um ano a contar da data da
respectiva emissão.

2 - O pedido de renovação, por igual período de tem-
po, deve ser requerido ao Presidente da Câmara Muni-
cipal com pelo menos 30 dias de antecedência em
relação ao termo do respectivo prazo de validade.

Artigo 12.º
Registo

A Câmara Municipal mantém um registo actualizado
das licenças emitidas para o exercício da actividade
de guarda-nocturno na área do município, do qual cons-
tarão, designadamente, a data da emissão da licença
e, ou, da sua renovação, a localidade e a área para
qual é válida a licença bem como as contra-ordenações
e coimas aplicadas.

Secção III
Exercício da actividade de guarda-nocturno

Artigo 13.º
Deveres

No exercício da sua actividade, o guarda-nocturno ron-
da e vigia, por conta dos respectivos moradores, os
arruamentos da respectiva área de actuação, prote-
gendo as pessoas e bens e colabora com as forças

de segurança, prestando o auxilio que por estas lhe
seja solicitado.

Artigo 14.º
Seguro

Para além dos deveres constantes do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, o guar-
da-nocturno é obrigado a efectuar e manter em vigor
um seguro de responsabilidade civil que garanta o
pagamento de uma indemnização por danos causa-
dos a terceiros no exercício e por causa da sua activi-
dade.

Secção IV
Uniforme e insígnia

Artigo 15.º
Uniforme e insígnia

1 - Em serviço o guarda-nocturno usa uniforme e insí-
gnia próprios.

2 - Durante o serviço o guarda-nocturno deve ser por-
tador do cartão de identificação e exibi-lo sempre que
isso lhe for solicitado pelas autoridades policiais ou
moradores.

Artigo 16.º
Modelo

O uniforme e a insígnia consta de modelo anexo ao
presente Regulamento (deverá ser adaptado o mode-
lo que constava da Portaria n.º 394/99, de 29 de Maio,
bem como do Despacho n.º 5421/2001 do M.A.I pu-
blicado no Diário da República, II Série, n.º 67, de
20/03/2001).

Secção V
Equipamento

Artigo 17.º
Equipamento

No exercício da sua actividade, o guarda-nocturno pode
utilizar equipamento de emissão e recepção para comu-
nicações via rádio, devendo a respectiva frequência
ser susceptível de escuta pelas forças de segurança.

Secção VI
Períodos de descanso e faltas

Artigo 18.º
Substituição

1 - Nas noites de descanso, durante os períodos de
férias bem como em caso de falta do guarda-nocturno,
a actividade na respectiva área é exercida, em acu-
mulação, por um guarda-nocturno de área contígua.

2 - Para os efeitos referidos no número anterior, o guar-
da-nocturno deve comunicar ao Presidente da Câmara
Municipal os dias em que estará ausente e quem o
substituirá.

Secção VII
Remuneração

Artigo 19.º
Remuneração

A actividade do guarda-nocturno é remunerada pelas
contribuições voluntárias das pessoas, singulares ou
colectivas, em benefício de quem é exercida.

Secção VIII
Guardas-nocturnos em actividade

Artigo 20.º
Guardas-nocturnos em actividade

1 - Aos guardas-nocturnos em actividade à data da
entrada em vigor do presente Regulamento será atribuí-
da licença, no prazo máximo de 90 dias, pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, desde 
que se mostrem satisfeitos os requisitos necessários
para o efeito.

2 - Para o efeito, deve o Presidente da Câmara Muni-
cipal solicitar ao Governador Civil do distrito respecti-
vo uma informação que contenha a identificação dos
guardas-nocturnos, todos os elementos constantes do
processo respectivo, bem como as áreas em que estes
exercem funções.

CAPITULO III
VENDEDOR AMBULANTE DE LOTARIAS

Artigo 21.º
Licenciamento

O exercício da actividade de vendedor ambulante de
lotarias carece de licenciamento municipal.

Artigo 22.º
Procedimento de licenciamento

1 - O pedido de licenciamento da actividade de vende-
dor ambulante é dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal, através de requerimento próprio, do qual
deverá constar a identificação completa do interessa-
do, morada, estado civil e número de contribuinte fis-
cal, e será acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
b) Certificado de registo criminal;
c) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal;
d) Fotocópia de declaração de início de actividade ou
declaração do I.R.S.;
e) Duas fotografias.

2 - A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de
licença no prazo máximo 30 dias, contados a partir da
recepção do pedido.

3 - A licença é válida até 31 de Dezembro do ano
respectivo, e a sua renovação deverá ser feita durante
o mês de Janeiro.

4 - A renovação da licença é averbada no registo e no
cartão de identificação respectivos.

Artigo 23.º
Cartão de vendedor ambulante

1 - Os vendedores ambulantes de lotarias só poderão
exercer a sua actividade desde que sejam titulares e
portadores do cartão de vendedor ambulante emitido
e actualizado pela Câmara Municipal.

2 - O cartão de vendedor ambulante é pessoal e
intransmissível, válido pelo período de 5 anos a con-
tar da data da sua emissão ou renovação, deven-
do ser sempre utilizado pelo vendedor no lado di-
reito do peito.

3 - O cartão de identificação do vendedor ambulante
consta do modelo do ANEXO IV a este Regulamento.

Artigo 24.º
Registo dos vendedores ambulantes de lotarias

A Câmara Municipal elaborará um registo dos vende-
dores ambulantes de lotarias que se encontram auto-
rizados a exercer a sua actividade, do qual constem
todos os elementos referidos na licença concedida.

CAPITULO IV
LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVI-

DADE DE ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS

Artigo 25.º
Licenciamento

O exercício da actividade de arrumador de automóveis
carece de licenciamento municipal.

Artigo 26.º
Procedimento de licenciamento

1 - O pedido de licenciamento da actividade de arru-
mador de automóveis é dirigido ao Presidente da
Câmara Municipal, através de requerimento próprio,
do qual deverá constar a 
identificação completa do interessado, morada, esta-
do civil e número de contribuinte fiscal, e será acom-
panhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
b) Certificado de registo criminal;
c) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal;
d) Fotocópia de declaração de início de actividade ou
declaração do I.R.S.;
e) Duas fotografias.

2 - Do requerimento deverá ainda constar a zona ou
zonas para que é solicitada a licença.

3 - A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de
licença no prazo máximo de 30 dias, contados a par-
tir da recepção do pedido.

4 - A licença tem validade anual e a sua renovação
deverá ser requerida durante o mês de Novembro ou
até 30 dias antes de caducar a sua validade.

Artigo 27.º
Cartão de arrumador de automóveis

1 - Os arrumadores de automóveis só poderão exercer
a sua actividade desde que sejam titulares e porta-
dores do cartão emitido pela Câmara Municipal, do
qual constará, obrigatoriamente, a área ou zona a zelar.

2 - O cartão de arrumador é pessoal e intransmissív-
el, válido pelo período de 1 ano a contar da data da
sua emissão ou renovação, devendo ser sempre uti-
lizado pelo arrumador no lado direito do peito.

3 - O cartão de identificação do vendedor ambulante
consta do modelo do ANEXO V a este Regulamento.

Artigo 28.º
Seguro

O arrumador de automóveis é obrigado a efectuar e a
manter em vigor um seguro de responsabilidade civil
que garanta o pagamento de possíveis indemnizações
por danos causados a terceiros no exercício da sua
actividade.

Artigo 29.º
Registo dos arrumadores de automóveis

A Câmara Municipal elaborará um registo dos arru-
madores de automóveis que se encontram autoriza-
dos a exercer a sua actividade, do qual constem todos
os elementos referidos na licença concedida.

CAPITULO V
LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVI-

DADE DE ACAMPAMENTO OCASIONAIS

Artigo 30.º
Licenciamento

A realização de acampamentos ocasionais fora dos
locais legalmente consignados à prática do campismo
e caravanismo, carece de licença a emitir pela Câmara
Municipal.

Artigo 31.º
Pedido de Licenciamento

1 - O pedido de licenciamento da realização de um
acampamento ocasional é dirigido ao Presidente da
Câmara Municipal, com a antecedência mínima de 15
dias, através de requerimento próprio, do qual deverá
constar a identificação completa do interessado, mora-
da, estado civil e número de contribuinte fiscal, e será
acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal;
d) Autorização expressa do proprietário do prédio.

2 - Do requerimento deverá ainda constar o local do
município para que é solicitada a licença.

Artigo 32.º
Consultas

1 - Recebido o requerimento a que alude o número
um do artigo anterior, e no prazo de 5 dias, será solic-
itado parecer às seguintes entidades:
a) Delegado de Saúde;
b) Comandante da G.N.R. ou P.S.P., consoante os
casos.

2 - Os pareceres a que se refere o número anterior,
quando desfavoráveis, são vinculativos para a Câmara
Municipal. 

3 - As entidades consultadas devem pronunciar-se no
prazo de três dias após a recepção do pedido, e no
caso deste prazo não ser cumprido, o parecer con-
sidera-se favorável.

Artigo 33.º
Emissão da licença

A licença é concedida pelo prazo solicitado, prazo esse
que não pode ser superior ao período de tempo auto-
rizado expressamente pelo proprietário.

Artigo 34.º
Revogação da licença

Em casos de manifesto interesse público, designada-
mente para protecção da saúde ou bens dos campis-
tas ou caravanistas, ou em situações em que estejam
em causa a ordem e tranquilidade públicas, a Câmara

Municipal poderá, a qualquer momento, revogar a licença
concedida.

CAPITULO VI
LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVI-
DADE DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE

DIVERSÃO

Artigo 35.º
Objecto

O registo e exploração de máquinas automáticas,
mecânicas e electrónicas de diversão obedece ao
regime definido no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de
Dezembro, com as especificidades constantes do pre-
sente regulamento.

Artigo 36.º
Âmbito

São consideradas máquinas de diversão:
a) Aquelas que, não pagando prémios em dinheiro,
fichas ou coisas de valor económico, desenvolvem
jogos cujo resultado dependem exclusivamente ou fun-
damentalmente da perícia do utilizador, sendo permi-
tido que ao utilizador seja concedido o prolongamen-
to da utilização gratuita da máquina face à pontuação
obtida;
b) Aquelas que, tendo as características definidas na
alínea anterior, permitem a apreensão de objectos cujo
valor económico não exceda três vezes a importância
despendida pelo utilizador.

Artigo 37.º
Locais de exploração

As máquinas de diversão só podem ser instaladas e
colocadas em funcionamento nos locais definidos no
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezem-
bro.

Artigo 38.º
Registo

1 - A exploração de máquinas de diversão carece de
registo a efectuar na Câmara Municipal competente.

2 - O registo é requerido pelo proprietário da máquina
ao Presidente da Câmara Municipal da área em que
a máquina irá ser pela primeira vez colocada em explo-
ração.

3 - O pedido de registo é formulado, em relação a cada
máquina, através de impresso próprio, que obedece
ao Modelo 1 ao anexo à Portaria n.º 144/2003, de 10
de Fevereiro.

4 - O pedido a que se refere o número anterior deve
ser acompanhado dos elementos mencionados no arti-
go 21.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezem-
bro.

5 - O registo é titulado por documento próprio, que obe-
dece ao Modelo 3 anexo à Portaria n.º 144/2003, de
10 de Fevereiro, e que acompanha obrigatoriamente
a máquina a que respeitar.

6 - Em caso de alteração da propriedade da máquina,
deve o adquirente solicitar ao Presidente da Câmara
Municipal o averbamento respectivo, juntando para o
efeito o título de registo e documento de venda ou
cedência, assinado pelo transmitente e com a menção
do número do respectivo bilhete de identidade, data
de emissão e serviço emissor, se se tratar de pessoa
singular, ou no caso de pessoas colectivas, assinado
pelos seus representantes, com reconhecimento da
qualidade em que estes intervêm e verificação dos
poderes que legitimam a intervenção naquele acto.

Artigo 39.º
Elementos do processo

1 - A Câmara Municipal organiza um processo indi-
vidual por cada máquina registada, do qual devem con-
star, além dos documentos referidos no artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, os
seguintes elementos:
a) Número do registo, que será sequencialmente atribuí-
do;
b) Tipo de máquina, fabricante, marca, número de fab-
rico, modelo, ano de fabrico;
c) Classificação do tema ou temas de jogo de diver-
são;
d) Proprietário e respectivo endereço;
e) Município em que a máquina está em exploração.

2 - A substituição do tema ou temas de jogo é solici-
tada pelo proprietário à Câmara Municipal que efectu-
ou o registo, em triplicado, remetendo esta os respe-
ctivos impressos à Inspecção- Geral de Jogos.

Artigo 40.º
Máquinas registadas nos Governos Civis

1 - Quando for solicitado o primeiro licenciamento de
exploração de máquinas que à data da entrada em
vigor do Decreto-Lei n.º 310/2002 se encontrem 
registadas nos Governos Civis, o Presidente da Câmara
Municipal solicitará ao Governador Civil toda a infor-
mação existente e disponível sobre a máquina em
causa.

2 - O Presidente da Câmara Municipal atribuirá, no
caso referido no número anterior, um novo título de
registo, que obedece ao Modelo 3 anexo à Portaria n.º
144/2003, de 10 de Fevereiro.

Artigo 41.º
Licença de exploração

1 - Cada máquina de diversão só pode ser colocada
em exploração desde que disponha da correspondente
licença de exploração.

2 - O licenciamento da exploração é requerido ao Pre-
sidente da Câmara Municipal através de impresso
próprio, que obedece ao Modelo 1 anexo à Portaria
n.º 144/2003, de 14 de Fevereiro, e será instruído com
os seguintes elementos:
a) Título do registo da máquina, que será devolvido;
b) Documento comprovativo do pagamento do impos-
to sobre o rendimento respeitante ao ano anterior;
c) Documento comprovativo do pagamento dos encar-
gos devidos a instituições de segurança social;
d) Licença de utilização, nos termos do Decreto-Lei n.º
309/2002, de 16 de Dezembro, quando devida.

3 - A licença de exploração obedece ao Modelo 2 anexo
à Portaria n.º 144/2003, de 10 de Fevereiro.

4 - O Presidente da Câmara Municipal comunicará o
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licenciamento da exploração à Câmara Municipal que
efectuou o registo da máquina, para efeitos de ano-
tação no processo respectivo.

Artigo 42.º
Transferência do local de exploração da máquina no

mesmo Município
1 - A transferência da máquina de diversão para local
diferente do constante da licença de exploração, na
área territorial do Município, deve ser precedida de
comunicação ao Presidente da Câmara.

2 - A comunicação é feita através de impresso próprio,
que obedece ao Modelo 4 anexo à Portaria n.º 144/2003,
de 10 de Fevereiro.

3 - O Presidente da Câmara Municipal, face à local-
ização proposta, avaliará da sua conformidade com os
condicionalismos existentes, desde logo com as dis-
tâncias fixadas relativamente aos estabelecimentos de
ensino, bem como com quaisquer outros motivos que
sejam causa de indeferimento da concessão ou reno-
vação da licença de exploração.

4 - Caso se verifique que a instalação no local pro-
posto é susceptível de afectar qualquer dos interess-
es a proteger, a Câmara Municipal indeferirá a comu-
nicação de mudança de local de exploração.

Artigo 43.º
Transferência do local de exploração da máquina

para outro Município
1 - A transferência da máquina para outro Município
carece de novo licenciamento de exploração, aplican-
do-se o artigo 41.º do presente Regulamento.

2 - O Presidente da Câmara Municipal que concede a
licença de exploração para a máquina de diversão deve
comunicar esse facto à Câmara Municipal em cujo ter-
ritório a máquina se encontrava em exploração.

Artigo 44.º
Consulta às Forças Policiais

Nos casos de concessão de licença de exploração ou
de alteração do local de exploração da máquina, o
Presidente da Câmara Municipal solicitará um parecer
às forças policiais da área para que é requerida a pre-
tensão em causa, o que deve ser emitido no prazo de
5 dias, e se o prazo não for cumprido, o mesmo con-
sidera-se favorável.

Artigo 45.º
Condições de exploração

As máquinas de diversão não poderão ser colocadas
em exploração em locais que se situem a menos de
100 metros dos estabelecimentos de ensino básico e
secundário.

Artigo 46.º
Causas de indeferimento

1 - Constituem motivos de indeferimento da pretensão
de concessão, renovação da licença e mudança de
local de exploração:
a) A protecção à infância e juventude, prevenção da
criminalidade e manutenção ou reposição da segu-
rança, da ordem ou da tranquilidade públicas;
b) A violação das restrições estabelecidas no artigo
anterior.

2 - Nos casos de máquinas que irão ser colocadas
pela primeira vez em exploração, constitui motivo de
indeferimento da pretensão a solicitação da licença de
exploração em município diferente daquele em que
ocorreu o registo.

Artigo 47.º
Renovação da licença

A renovação da licença de exploração deve ser requeri-
da até 30 dias antes do termo do seu prazo inicial ou
da sua renovação.

Artigo 48.º
Caducidade da licença de exploração

A licença de exploração caduca:
a) Findo o prazo de validade;
b) Nos casos de transferência do local de exploração
da máquina para outro município.

CAPITULO VII
LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DA ACTIVI-

DADE DE REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS DE
NATUREZA DESPORTIVA E DE DIVERTIMENTOS

PÚBLICOS

Secção I
Divertimentos públicos

Artigo 49.º
Licenciamento

1 - A realização de arraiais, romarias, bailes e outros
divertimentos públicos organizados nas vias, jardins e
demais lugares públicos, carece de licenciamento munic-
ipal.

2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior as
festas promovidas por entidades oficiais, civis ou mil-
itares, cuja realização está contudo sujeita a uma par-
ticipação prévia ao Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 50.º
Pedido de licenciamento

1 - O pedido de licenciamento da realização de qual-
quer dos eventos referidos no artigo anterior é dirigido
ao Presidente da Câmara Municipal, com 15 dias úteis
de antecedência, através de requerimento próprio, do
qual deverá constar:
a)  A identificação completa do requerente (nome, fir-
ma ou denominação);
b)  Actividade que se pretende realizar;
c)  Local do exercício da actividade;
d)  Dias e horas em que a actividade ocorrerá.

2 - O requerimento será acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal;
c) Quaisquer outros necessários ao cabal esclareci-
mento da pretensão.

3 - Quando o requerente da licença for uma pessoa
colectiva, o documento referido na alínea a) do número
anterior respeita ao titular ou titulares do respectivo
órgão de gestão.

Artigo 51.º
Emissão da licença

A licença é concedida, verificados que sejam os condi-
cionalismos legais, pelo prazo solicitado, dela deven-
do constar, designadamente, o local de realização, o
tipo de evento, os limites horários bem como quais-
quer condições que tenham sido definidas ou impostas
no licenciamento.

Artigo 52.º
Recintos itinerantes e improvisados

Quando a realização de arraiais, romarias, bailes e out-
ros divertimentos públicos envolver a instalação e fun-
cionamento de recintos itinerantes ou improvisados,
aplicam-se também as regras estabelecidas nos arti-
gos 18.º e 19.º do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de
Dezembro.

Secção II
Provas desportivas

Artigo 53.º
Licenciamento

A realização de espectáculos desportivos na via públi-
ca carece de licenciamento da competência da Câmara
Municipal.

Subsecção I
Provas de âmbito municipal

Artigo 54.º
Pedido de licenciamento

1 - O pedido de licenciamento da realização de espec-
táculos desportivos na via pública é dirigido ao Presi-
dente da Câmara Municipal, com a antecedência mín-
ima de 30 dias, através de requerimento próprio, do
qual deverá constar:
a) A identificação completa do requerente (nome, fir-
ma ou denominação);
b) Morada ou sede social;
c) Actividade que se pretende realizar;
d) Percurso a realizar;
e) Dias e horas em que a actividade ocorrerá.

2 - O requerimento será acompanhado dos seguintes
elementos:
a) Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço
da rede viária, em escala adequada, que permita uma
correcta análise do percurso, indicando de forma clara
as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis
de passagem nas mesmas, bem como o sentido de
marcha;
b) Regulamento da prova que estabeleça as normas
a que a prova deve obedecer;
c) Parecer das forças policiais que superintendam no
território a percorrer;
d) Parecer do Instituto de Estradas de Portugal (I.E.P.)
no caso de utilização de vias regionais ou nacionais;
e) Parecer da federação ou associação desportiva
respectiva, que poderá ser sobre a forma de visto no
regulamento da prova.

3 - Caso o requerente não junte desde logo os pare-
ceres mencionados nas alíneas c), d) e e) do número
anterior compete ao Presidente da Câmara Municipal
solicitá-los às entidades competentes.

Artigo 55.º
Emissão da licença

1 - A licença é concedida pelo prazo solicitado, dela
devendo constar, designadamente, o tipo de evento, o
local ou percurso, a hora da realização da prova, bem
como quaisquer condições que tenham sido definidas
ou impostas no licenciamento.

2 - Aquando do levantamento da licença, deve o requer-
ente apresentar seguro de responsabilidade civil bem
como seguro de acidentes pessoais.

Artigo 56.º
Comunicações

Do conteúdo da licença é dado conhecimento, para os
efeitos convenientes; às forças policiais que superin-
tendam no território a percorrer.

Subsecção II
Provas de âmbito intermunicipal

Artigo 57.º
Pedido de licenciamento

1 - O pedido de licenciamento da realização de espec-
táculos desportivos na via pública é dirigido ao Presi-
dente da Câmara Municipal em que a prova se inicie,
com a antecedência mínima de 60 dias, através de
requerimento próprio, do qual deverá constar:
a) A identificação completa do requerente (nome, fir-
ma ou denominação);
b) Morada ou sede social;
c) Actividade que se pretende realizar;
d) Percurso a realizar;
e) Dias e horas em que a actividade ocorrerá.

2 - O requerimento será acompanhado dos seguintes
elementos:
a) Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço
da rede viária, em escala adequada, que permita uma
correcta análise do percurso, indicando de forma clara
as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis
de passagem nas mesmas, bem como o sentido de
marcha;
b) Regulamento da prova que estabeleça as normas
a que a prova deve obedecer;
c) Parecer das forças policiais que superintendam no
território a percorrer;
d) Parecer do Instituto de Estradas de Portugal (I.E.P.)
no caso de utilização de vias regionais ou nacionais;
e) Parecer da federação ou associação desportiva
respectiva, que poderá ser sobre a forma de visto no
regulamento da prova.

3 - Caso o requerente não junte desde logo os pare-
ceres mencionados nas alíneas c), d) e e) do número
anterior compete ao Presidente da Câmara Municipal
solicitá-los às entidades competentes.

4 - O Presidente da Câmara Municipal em que a pro-
va se inicia solicitará também às Câmaras Municipais
em cujo território se desenvolverá a prova a aprovação
do respectivo percurso.

5 - As Câmaras consultadas dispõem do prazo de 15
dias para se pronunciarem sobre o percurso pretendi-
do, devendo comunicar a sua deliberação/decisão à
Câmara Municipal consulente, presumindo-se como

indeferimento a ausência de resposta.

6 - No caso da prova se desenvolver por um percur-
so que abranja somente um Distrito, o parecer a que
se refere a alínea c) do número dois deste artigo deve
ser solicitado à Direcção Nacional da P.S.P. e ao Coman-
dante Geral da G.N.R.

Artigo 58.º
Emissão da licença

1 - A licença é concedida pelo prazo solicitado, dela
devendo constar, designadamente, o tipo de evento, o
local ou percurso, as horas da realização da prova,
bem como quaisquer condições que tenham sido
definidas ou impostas no licenciamento.

2 - Aquando do levantamento da licença, deve o requer-
ente apresentar seguro de responsabilidade civil bem
como seguro de acidentes pessoais.

Artigo 59.º
Comunicações

Do conteúdo da licença é dado conhecimento, para os
devidos efeitos convenientes, às forças policiais que
superintendam no território a percorrer ou, no caso de
provas que se desenvolvam em mais do que um Dis-
trito, à Direcção Nacional da P.S.P. e ao Comando Ge-
ral da G.N.R.

CAPITULO VIII
LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVI-

DADE DE AGÊNCIAS DE VENDAS DE BILHETES
PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Artigo 60.º
Licenciamento

A venda de bilhetes para espectáculos ou divertimen-
tos públicos em agências ou postos de venda está
sujeita a licenciamento da Câmara Municipal.

Artigo 61.º
Pedido de licenciamento

1 - O pedido de licenciamento de venda de bilhetes
para espectáculos ou divertimentos públicos em agên-
cias ou postos de venda é dirigido ao Presidente da
Câmara Municipal, com 15 dias úteis de antecedên-
cia, através de requerimento próprio, do qual deverá
constar:
a) O nome, a idade, o estado civil e a residência do
requerente;
b) O número de identificação fiscal;
c) A localização da agência ou posto.

2 - O requerimento será acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal;
c) Certificado de registo criminal, quando se trate do
primeiro requerimento e, posteriormente, sempre que
for exigido;
d) Documento comprovativo da autorização concedi-
da pelo respectivo proprietário, no caso da instalação
ter lugar em estabelecimento de outro ramo de activi-
dade não pertencente ao requerente;
e) Declaração que ateste que a agência ou posto de
venda não se encontra a menos de 100 metros das
bilheteiras de qualquer casa ou recinto de espectácu-
los ou divertimentos públicos; 
f) Quaisquer outros necessários ao cabal esclareci-
mento da pretensão.

3 - Quando o pedido de licenciamento for formulado
por sociedades comerciais, os elementos referidos nos
números anteriores devem respeitar aos titulares da
gerência ou da administração das mesmas.

Artigo 62.º
Emissão da licença

1 - A licença tem validade anual e é intransmissível.

2 - A licença tem validade anual e a sua renovação
deverá ser requerida até 30 dias antes de caducar a
sua validade.

CAPITULO IX
LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DA ACTIVI-

DADE DE FOGUEIRAS E QUEIMADAS

Artigo 63.º
Proibição da realização de fogueiras e queimadas

1 - Sem prejuízo do disposto em legislação especial,
designadamente no Decreto-Lei n.º 334/90, de 29 de
Outubro, é proibido acender fogueiras nas ruas, praças
e demais lugares das povoações
bem como a menos de 30 metros de quaisquer con-
struções e a menos de 300 metro de bosques matas,
lenhas, searas, palhas, depósitos de substâncias sus-
ceptíveis de arder e, independentemente da distância,
sempre que deva prever-se risco de incêndio.

2 - É proibida a realização de queimadas que de algum
modo possam originar danos em quaisquer culturas
ou bens pertencentes a outrem.

Artigo 64.º
Permissão

São permitidas as fogueiras que os trabalhadores acen-
dam para fazerem os seus cozinhados e se aque-
cerem, desde que sejam tomadas as convenientes pre-
cauções contra a propagação do fogo.

Artigo 65.º
Licenciamento

As situações ou casos não enquadráveis na proibição
de realização de fogueiras a efectivação das tradicionais
fogueiras de Natal e dos santos populares bem como
a realização de queimadas carecem de licenciamento
da Câmara Municipal.

Artigo 66.º
Pedido de licenciamento da realização 

de fogueiras e queimadas
1 - O pedido de licenciamento da realização de fogueiras
e queimadas é dirigido ao Presidente da Câmara Muni-
cipal, com 10 dias úteis de antecedência, através de
requerimento próprio, do qual deverá constar:

a) O nome, a idade, o estado civil e a residência do
requerente;
b) Local da realização da queimada;
c) Data proposta para a realização da queimada;
d) Medidas e precauções tomadas para salvaguarda
da segurança de pessoas e bens.
2 - O Presidente da Câmara Municipal solicita, no pra-

zo máximo de 5 dias após a recepção do pedido, pare-
cer aos bombeiros da área, que determinarão as datas
e os condicionalismos a observar na sua realização,
caso o pedido de licenciamento não venha já acom-
panhado do respectivo parecer, com os elementos
necessários.

Artigo 67.º
Emissão da licença para a realização de fogueiras e

queimadas
A licença emitida fixará as condições que tenham sido
definidas ou impostas no licenciamento.

CAPITULO X
LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DA ACTIVI-

DADE DE REALIZAÇÃO DE LEILÕES

Artigo 68.º
Licenciamento

A realização de leilões em lugares públicos carece de
licenciamento da Câmara Municipal.

Artigo 69.º
Procedimento de licenciamento

1 - O pedido de licenciamento da realização de um
leilão é dirigido ao Presidente da Câmara
Municipal, com a antecedência mínima de 15 dias,
através de requerimento próprio, do qual deverá con-
star a identificação completa do interessado (nome, fir-
ma ou denominação), morada ou sede social e será
acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal;
c) Local de realização do leilão
d) Produtos a leiloar;
e) Data da realização do leilão;

2 - Quando o requerente da licença for uma pessoa
colectiva, o documento referido na alínea a) do número
anterior respeita ao titular ou titulares do respectivo
órgão de gestão.

Artigo 70.º
Emissão da licença para a realização de leilões

A licença emitida fixará as condições que tenham sido
definidas ou impostas no licenciamento.

Artigo 71.º
Comunicação às forças de segurança

Do conteúdo da licença é dado conhecimento, para os
efeitos convenientes, às forças policiais que superin-
tendam no território.

CAPITULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 72.º
Taxas

Pela prática dos actos referidos no presente regula-
mento bem como pela emissão das respectivas licenças,
são devidas as taxas fixadas em anexo I ao presente
Regulamento.

Artigo 73.º
Actualização de taxas

As taxas referidas no art.º 72.º, serão actualizadas,
anual e automaticamente, de acordo com o índice de
inflação publicado pelo Instituto Nacional de Estatísti-
ca.

Artigo 74.º
Entrada em vigor

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

ANEXO I

TAXAS

1 - Guarda - nocturno 10,00 €
2 - Vendedor ambulante de lotarias 5,00 €
3 - Arrumador de automóveis 5,00 €
4 - Realização de acampamentos ocasionais 
(por dia) 10,00 €

5 - Exploração de máquinas automáticas, eléctricas 
e electromecânicas de diversão:
a) Licença de exploração anual
(por cada máquina) 100,00 €
b) Registo de máquinas
(por cada máquina) 100,00 €
c) Averbamento por transferência 50,00 €
d) Segunda via do título do registo 50,00 €

6 - Realização de espectáculos desportivos e de
divertimentos públicos nas vias, jardins e demais
lugares público ao ar livre:
a) Provas desportivas 10,00 €
b) Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos -
(por dia) 15,00 €
c) Fogueiras populares (santos populares) - (por
pedido) 5,00 €
7 - Venda de bilhetes para espectáculos 
ou divertimentos públicos, em agências
ou postos de venda 5,00 €
8 - Realização de fogueiras e queimadas 5,00 €
9 - Realização de leilões em lugares públicos:
a) sem fins lucrativos 5,00 €
b) com fins lucrativos 50,00 €

ANEXO II

MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL

ACTIVIDADE DE GUARDA-NOCTURNO

Licença n.º______

___________________________, Presidente da
Câmara Municipal de Mealhada, faz saber que, nos
termos do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de
Dezembro, concede a
__________________________________, com
domicilio em ___________________________,
Freguesia de ____________________, Município de
________________, autorização para o exercício da
actividade de Guarda-Nocturno, nas condições a
seguir indicadas:

Área de actuação _______________________
Freguesia de __________________________

Data de emissão ______/_______/_______

Data de validade ______/_______/_______

O Presidente da Câmara
________________________

Registos e Averbamentos no verso

Registos e Averbamentos

Outras áreas de actuação:
__________________________________________

Outros Registos / Averbamentos:
__________________________________________

ANEXO III
(frente)

MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE GUARDA-NOC-
TURNO

NOME:____________________________________

ÁREA DE ACTUAÇÃO:
__________________________________________

O Presidente da Câmara Municipal
__________________________________________

(verso)

MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE GUARDA-NOC-
TURNO

CARTÃO  N.º ________

Válido de ____/____/____ a ____/____/___

Assinatura
_____________________________

Observações: fundo de cor branca

ANEXO IV

(frente)

MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDOR
AMBULANTE DE LOTARIAS

NOME:____________________________________

O Presidente da Câmara Municipal

_______________________

(verso)

MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VENDEDOR
AMBULANTE

Cartão n.º _______

Válido de ___/___/___ a ___/___/____

Assinatura

________________

Observações: fundo de cor branca

ANEXO V

(frente)

MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE ARRUMADOR
DE AUTOMÓVEIS

NOME:___________________________________

Área de
Actuação:_________________________________     

O Presidente da Câmara Municipal
____________________

(verso)

MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE ARRUMADOR
DE AUTOMÓVEIS

Cartão n.º _______

Válido de ___/___/___ a ____/___/___

Assinatura
________________

Observações: fundo de cor branca



Mealhada

regulamentos

BOLETIM MUNICIPALIV
REGULAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE
ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS
DE PASSAGEIROS - TRANSPORTES EM TÁXI

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Âmbito de Aplicação

O presente regulamento aplica-se a toda a área do
Município de Mealhada.

Artigo 2.º
Objecto

O presente regulamento aplica-se aos transportes públi-
cos de aluguer em veículos automóveis ligeiros de pas-
sageiros, como tal definidos pelo Decreto-Lei n.º 251/98,
de 11 de Agosto, e legislação complementar e adiante
designados por transportes em táxi.

Artigo 3.º 
Definições

Para efeitos do presente regulamento considera-se:
a) Táxi: o veículo automóvel ligeiro de passageiros
afecto ao transporte público, equipado com aparelho
de medição de tempo e distância (taxímetro) e com
distintivos próprios, titular de licença emitida pela Câmara
Municipal;
b) Transporte em táxi: o transporte efectuado por meio
de veículo a que se refere a alínea anterior, ao serviço
de uma só entidade, segundo itinerário da sua esco-
lha e mediante retribuição;
c) Transportador em táxi: a empresa habilitada com
alvará para o exercício da actividade de transportes
em táxi.

CAPÍTULO II
ACESSO À ACTIVIDADE

Artigo 4.º
Licenciamento da actividade

1. Sem prejuízo dos números seguintes, a actividade
de transporte em táxi só pode ser exercida por sociedades
comerciais ou cooperativas licenciadas pela Direcção
Geral de Transportes Terrestres ou por empresários
em nome individual no caso de pretenderem explorar
uma única licença, e que sejam titulares do alvará pre-
visto no artigo 3.º do DL 251/98, de 11 de Agosto.

2. Aos concursos para a concessão de licenças para
actividade de transportes em táxi podem concorrer os
trabalhadores por conta de outrém, bem como os mem-
bros das cooperativas licenciadas por aquela Direcção
Geral e que preencham as condições de acesso e
exercício da profissão definidas nos termos do diplo-
ma acima referenciado. 

3. A actividade de transporte em táxis poderá ainda
ser exercida pelas pessoas singulares que, à data da
publicação do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agos-
to exploravam a indústria de transportes de aluguer
em veículos ligeiros de passageiros, titulares de uma
única licença emitida ao abrigo do Regulamento de
Transporte em Automóveis, desde que tenham obtido
o alvará para o exercício da actividade de transporta-
dor em táxi, nos termos do n.º 2 do artigo 37.º daque-
le diploma

CAPÍTULO III
ACESSO E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO

Secção I
Licenciamento de veículos

Artigo 5.º
Veículos

1. No transporte em táxi só podem ser utilizados veícu-
los automóveis ligeiros de passageiros de matrícula
nacional, com lotação não superior a nove lugares,
incluindo o do condutor, equipados com taxímetro.
2. As normas de identificação, o tipo de veículo e ou-
tras características a que devem obedecer os táxis,
são as estabelecidas na Portaria n.º 277-A/99, de 15
de Abril, alterada pela Portaria nº 1318/2001, de 29 de
Novembro.

Artigo 6.º
Licenciamento dos veículos

1. Os veículos afectos ao transporte em táxi estão
sujeitos a uma licença a emitir pela Câmara Munici-
pal, nos termos do Capítulo IV do presente regula-
mento.

2. A emissão da licença pela Câmara Municipal é comu-
nicada pelo interessado, à Direcção-Geral de Trans-
portes Terrestres, para efeitos de averbamento no
alvará.

3. A licença do táxi e o alvará ou sua cópia certificada
devem estar a bordo do veículo.

Secção II
Tipos de Serviço e Locais de Estacionamento

Artigo 7.º
Tipos de serviço

Os serviços de transporte em táxi são prestados em
função da distância percorrida e dos tempos de espera,
ou:
a) À hora, em função da duração do serviço;
b) A percurso, em função dos preços estabelecidos
para determinados itinerários;
c) A contrato, em função de acordo reduzido a escrito
por prazo não inferior a trinta dias, onde constam obri-
gatoriamente o respectivo prazo, a identificação das
partes e o preço acordado;
d) A quilómetro, quando em função da quilometragem
a percorrer. 

Artigo 8.º
Fixação de Contingentes

1. Os contingentes de veículos ligeiros de passageiros
afectos ao transporte de aluguer são fixados em mapa
anexo a este regulamento, que faz parte integrante do
mesmo.
2. A fixação do contingente será feita com uma peri-
odicidade de dois anos e será sempre precedida da
audição das entidades representativas do sector.
3. Na fixação do contingente, serão tomadas em con-
sideração as necessidades globais de transporte em
táxi na área territorial do município.

Artigo 9.º
Táxis para pessoas com mobilidade reduzida

1. A Câmara Municipal atribuirá licenças de táxis para
o transporte de pessoas com mobilidade reduzida, des-
de que os mesmos se encontrem devidamente ada-
ptados, de acordo com as regras definidas por despa-
cho do Director-Geral dos Transportes Terrestres.

2. As licenças a que se refere o número anterior são
atribuídas pela Câmara Municipal fora do contingente
e sempre que a necessidade deste tipo de veículos
não possa ser assegurada pela adaptação dos táxis
existentes no município.

3. A atribuição de licenças de táxis para transporte de
pessoas com mobilidade reduzida fora do contingente,
será feita por concurso, nos termos estabelecidos neste
regulamento.

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS

Artigo 10.º
Concurso Público

1. A atribuição de licenças para o transporte em táxi é
feita por concurso público, ao qual podem concorrer
as entidades referidas nos nºs 1 e 2 do artigo 4º.

2. O concurso público é aberto por deliberação da
Câmara Municipal, de onde constará também a aprovação
do programa de concurso.

Artigo 11.º
Abertura de Concursos

1. Será aberto um concurso público por cada fregue-
sia ou grupos de freguesias, tendo em vista a atribuição
da totalidade das licenças do contingente dessa fregue-
sia ou grupos de freguesias ou apenas de parte delas.
2. Quando se verifique o aumento do contingente ou
a libertação de alguma licença, poderá ser aberto con-
curso para a atribuição das licenças correspondentes.

Artigo 12.º
Publicitação do concurso

1. O concurso público inicia-se com a publicação de
um anúncio na III Série do Diário da República.

2. O concurso será publicitado, em simultâneo com
aquela publicação, num jornal de circulação nacional
ou num de circulação local ou regional, bem como por
edital a afixar nos locais de estilo e, obrigatoriamente
na sede ou sedes de Junta de Freguesia para cuja
área é aberto o concurso.

3. O período para apresentação de candidaturas será,
no mínimo, de 15 dias contados da publicação do anún-
cio no Diário da República.

4. No período referido no número anterior o programa
de concurso estará exposto para consulta do público,
nas instalações da Câmara Municipal.

Artigo 13.º
Programa de concurso

1. O programa de concurso define os termos a que
obedece o concurso e especificará, nomeadamente,
o seguinte:
a) Identificação do concurso;
b) Identificação da entidade que preside ao concurso;
c) O endereço do Município, com menção do horário
de funcionamento;
d) A data limite para a apresentação das candidaturas;
e) Os requisitos mínimos de admissão ao concurso;
f) A forma que deve revestir a apresentação das can-
didaturas, nomeadamente modelos de requerimentos
e declarações;
g) Os documentos que acompanham obrigatoriamente
as candidaturas;
h) Os critérios que presidirão à ordenação dos can-
didatos e consequente atribuição de licenças.

2.Da identificação do concurso constará expressa-
mente: a área e o tipo de serviço para que é aberto e
o regime de estacionamento.

Artigo 14.º
Requisitos de Admissão a Concurso

1. Só podem apresentar-se a concurso as entidades
referidas no nº 1 e 2 do artigo 4º do presente regula-
mento.

2. Os concorrentes deverão comprovar que se encon-
tram em situação regularizada relativamente a dívidas
por impostos ao Estado ao Município e por contribuições
para a segurança social.

Artigo 15.º
Apresentação da candidatura

1. As candidaturas serão apresentadas por mão própria
ou pelo correio até ao termo do prazo fixado no anún-
cio do concurso, no serviço municipal por onde corra
o processo.

2. Quando entregues por mão própria, será passado
ao apresentante recibo de todos os requerimentos,
documentos e declarações entregues.

3. As candidaturas que não sejam apresentadas ou
não derem entrada nos serviços municipais até ao dia
limite do prazo fixado, serão excluídas. 

4. A não apresentação de quaisquer documentos a
entregar no acto de candidatura, que devam ser obti-
dos perante qualquer entidade pública, não originará
a imediata exclusão do concurso, desde que seja apre-
sentado recibo passado pela entidade em como os
mesmos documentos foram requeridos em tempo útil.

5. No caso previsto no número anterior, a candidatu-
ra será admitida condicionalmente, devendo os referi-
dos documentos ser apresentados nos dois dias úteis
seguintes ao do limite do prazo para apresentação das
candidaturas, findos os quais será excluída.

Artigo 16.º
Da candidatura

1. A candidatura é apresentada mediante requerimento
dirigido ao Presidente da Câmara, de acordo com mo-
delo a aprovar pela Câmara Municipal e deverá ser
acompanhada dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo de que é titular do alvará
emitido pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres; 

b) Documento comprovativo de se encontrar regula-
rizada a sua situação relativamente às contribuições
para a segurança social;
c) Documento comprovativo de que se encontra em
situação regularizada relativamente a impostos ao Esta-
do;
d) Documento comprovativo da localização da sede
social da empresa;
e) Documento do qual conste o número de postos de
trabalho com carácter de permanência, afectos à activi-
dade e com a categoria de motoristas.

2. Para comprovação da localização da sede social da
empresa é exigida a apresentação de uma certidão
emitida pela Conservatória do Registo Comercial.

Artigo 17.º
Análise das candidaturas

Findo o prazo a que se refere o n.º 1 do artigo 15.º, o
serviço por onde corre o processo de concurso, ela-
borará, no prazo de 10 dias, um relatório fundamen-
tado com a classificação ordenada dos candidatos para
efeitos de atribuição da licença, de acordo com o critério
de classificação fixado.

Artigo 18.º
Critérios de atribuição de licenças

1.Na classificação dos concorrentes e na atribuição de
licenças serão tidos em consideração os seguintes
critérios de preferência, por ordem decrescente:
a) Localização da sede social na freguesia para que
é aberto o concurso;
b) Localização da sede social em freguesia da área
do município;
c) Número de postos de trabalho com carácter de per-
manência, afectos a cada viatura, referente aos dois
anos anteriores ao do concurso;
d) Localização da sede social em município contíguo;
e) Número de anos de actividade no sector.

2. A cada candidato será concedida apenas uma licença
em cada concurso, pelo que deverão os candidatos,
na apresentação da candidatura, indicar as preferên-
cias das freguesias a que concorrem.

Artigo 19.º
Atribuição de licença

1. A Câmara Municipal, tendo presente o relatório apre-
sentado, aprovará o projecto de decisão final e dará
cumprimento ao artigo 100º e seguintes do Código de
Procedimento Administrativo, concedendo aos can-
didatos o prazo de 15 dias para se pronunciarem sobre
o mesmo.

2. Recebidas as reclamações dos candidatos, serão
as mesmas analisadas pelo serviço que elaborou o
relatório de classificação inicial, e que apresentará  à
Câmara Municipal um relatório final, devidamente fun-
damentado, para decisão definitiva sobre a atribuição
da licença.

3. Da deliberação que decida a atribuição de licença
deve constar obrigatoriamente:
a) Identificação do titular de licença;
b) A freguesia, ou área do Município, em cujo contin-
gente se inclui a licença atribuída;
c) O tipo de serviço que está autorizado a praticar;
d) O regime de estacionamento e o local de esta-
cionamento, se for caso disso;
e) O número dentro do contingente;
f)  O prazo para o futuro titular da licença proceder ao
licenciamento do veículo, nos termos dos artigos 6.º e
23.º deste regulamento.

Artigo 20.º
Emissão da licença

1. Dentro do prazo estabelecido na alínea f) do artigo
anterior, o futuro titular da licença apresentará o veícu-
lo para verificação das condições constantes da Por-
taria n.º 277-A/99, de 15 de Abril, alterada pela Por-
taria nº 1318/2001, de 29 de Novembro.

2. Após a vistoria ao veículo nos termos do número
anterior, e nada havendo a assinalar, a licença é emi-
tida pelo Presidente da Câmara Municipal, a pedido
do interessado, devendo o requerimento ser feito em
impresso próprio fornecido pela Câmara Municipal, e
ser acompanhado dos seguintes documentos, os quais
serão devolvidos ao requerente após conferência:
a) Alvará de acesso à actividade emitido pela Direcção-
Geral de Transportes Terrestres;
b) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Co-
mercial ou bilhete de identidade, no caso de pessoas
singulares;
c) Livrete do veículo e título de registo de propriedade;
d) Licença emitida pela Direcção-Geral de Transportes
Terrestres no caso de substituição das licenças pre-
vista no artigo 23.º deste regulamento.

3. Pela emissão da licença é devida uma taxa no mon-
tante estabelecido no Anexo do presente regulamen-
to.

4. Por cada averbamento que não seja da respon-
sabilidade do município, é devida a taxa prevista no
referido anexo.

5. A Câmara Municipal devolverá ao requerente um
duplicado do requerimento devidamente autenticado,
o qual substitui a licença por um período máximo de
trinta dias.

6. A licença obedece ao modelo e condicionalismo pre-
visto no despacho n.º 8894/99 (2.ª série) da Direcção-
-Geral de Transportes Terrestres. (D.R. n.º 104, de
5/5/99)

Artigo 21.º
Caducidade da licença

1. A licença do táxi caduca nos seguintes casos:
a) Quando não for iniciada a exploração no prazo fixa-
do pela Câmara Municipal, ou, na falta deste, nos 90
dias posteriores à emissão da licença;
b) Quando o alvará emitido pela Direcção-Geral de
Transportes Terrestres não for renovado;
c) Quando houver substituição do veículo;
d) Quando, no prazo de 180 dias,  a partir da con-
cessão da licença, as pessoas referidas no nº 2 do
artigo 4º, não tenham procedido ao licenciamento do
exercício da actividade;
e) Quando haja abandono do exercício da actividade
nos termos do artigo 28º deste diploma. 

2. As licenças para a exploração da indústria de trans-

portes em veículos ligeiros de passageiros, emitidas
ao abrigo do RTA, aprovado pelo artigo 3º do Decre-
to-Lei nº  37 272, de 31 de Dezembro de 1948, e suas
posteriores alterações, caducam em 30 de Junho de
2003.

3. Em derrogação do disposto no nº 2, as licenças dos
veículos cujos titulares já possuam o alvará a que se
refere o nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 251/1998,
de 11 de Março, na nova redacção dada pelo Decre-
to-Lei nº 41/2003, permanecem válidas até que entre
em vigor, no concelho da Mealhada, o presente regu-
lamento.

4. Em caso de morte do titular da licença dentro dos
prazos referidos no nº 2, a actividade poderá conti-
nuar a ser exercida por herdeiro legitimário ou cabeça-
de-casal, provisoriamente, pelo período de um ano a
partir da data de óbito, nos termos do nº 3 do artigo
37º do Decreto-Lei nº 251/98, de 11 de Agosto, com
a redacção introduzida pelo Decreto-Lei nº 41/2003,
de 11 de Março.

5. No caso previsto na alínea c) do número 1 deverá
proceder-se a novo licenciamento de veículo, nos ter-
mos do presente regulamento, com as necessárias
adaptações.

Artigo 22.º
Prova de emissão e renovação do alvará

1. Os titulares das licenças a que se refere o n.º 2 do
artigo anterior devem fazer prova da emissão do alvará
no prazo máximo de trinta dias após o decurso do pra-
zo ali referido, sob pena da caducidade das licenças.

2. Os titulares de licenças emitidas pela Câmara Munic-
ipal devem fazer prova da renovação do alvará no pra-
zo máximo de trinta dias, a contar da data de reno-
vação do mesmo pela DGTT.

3. Caducada a licença, a Câmara Municipal determi-
na a sua apreensão, a qual tem lugar na sequência
de notificação ao respectivo titular.

Artigo 23º
Substituição das licenças

1. As licenças a que se refere o nº 2 do artigo 37º do
Decreto-Lei nº 251/99, de 11 de Agosto, serão substi-
tuídas pelas licenças previstas neste Regulamento, a
requerimento dos interessados e desde que estes te-
nham obtido o alvará para o exercício da actividade
de transportador de táxi.

2. Nas situações previstas no número anterior e em
caso de morte do titular da licença, a actividade pode
continuar a ser exercida pelo cabeça-de-casal, nos ter-
mos do nº 4 do artigo 21º.

3. O processo de licenciamento obedece ao estabe-
lecido nos arts. 6º e 20º deste regulamento.

Artigo 24.º
Transmissão das licenças

1. Os herdeiros legitimários ou cabeça-de-casal, em
caso de morte do titular da licença podem, provisoria-
mente, pelo período de uma ano, proceder à sua trans-
missão, exclusivamente para sociedades comerciais
ou cooperativas titulares de alvará para o exercício da
actividade de transportador de táxi.

2. Num prazo de 30 dias após a transmissão da licença
tem o interessado de proceder à substituição da licença,
nos termos deste regulamento.

Artigo 25.º
Publicidade e Divulgação da Concessão da Licença
1. A Câmara Municipal dará imediata publicidade à
concessão da licença através de:
a) Publicação de aviso no Boletim Municipal,  e através
de Edital a afixar no edifício da Câmara Municipal e
nas sedes das Juntas de Freguesia abrangidas;
b)  Publicação de Aviso num dos jornais mais lidos na
área do Município.

2. A Câmara Municipal comunicará a concessão da
licença e o teor desta a:
a) Presidente da Junta de Freguesia respectiva;
b) Comandante da força policial existente no conce-
lho;
c) Direcção Geral de Transportes  Terrestres;
d) Direcção Geral de Viação;
e) Organizações sócio-profissionais.

Artigo 26.º
Obrigações Fiscais

No âmbito do dever de cooperação com a adminis-
tração fiscal que impende sobre as autarquias locais,
a Câmara Municipal comunicará à Repartição de
Finanças respectiva a emissão de licenças para explo-
ração da actividade de transporte em  táxi.

CAPÍTULO V
CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO

Artigo 27.º
Prestação obrigatória de serviços

1. Os táxis devem estar à disposição do público de
acordo com o regime de estacionamento que lhes for
fixado, não podendo ser recusados os serviços soli-
citados em conformidade com a tipologia prevista no
presente regulamento, salvo o disposto no número
seguinte.

2. Podem ser recusados os seguintes serviços:
a) Os que impliquem a circulação em vias manifesta-
mente intransitáveis pelo difícil acesso ou em locais
que ofereçam notório perigo para a segurança do veícu-
lo, dos passageiros ou do motorista;
b) Os que sejam solicitados por pessoas com com-
portamento suspeito de perigosidade.

Artigo 28.º
Abandono do exercício da actividade

Salvo caso fortuito ou de força maior, considera-se que
há abandono do exercício da actividade sempre que
os táxis não estejam à disposição do público durante
30 dias consecutivos ou 60 interpolados, dentro do
período de um ano.

Artigo 29.º
Transporte de bagagens e de animais

1. O transporte de bagagens só pode ser recusado
nos casos em que as suas características prejudiquem

a conservação do veículo.

2. É obrigatório o transporte de cães guia de pas-
sageiros invisuais e de cadeiras de rodas ou outros
meios de marcha de pessoas com mobilidade reduzi-
da, bem como de carrinhos e acessórios para o trans-
porte de crianças.

3. Não pode ser recusado o transporte de animais de
companhia, desde que devidamente acompanhados
e acondicionados, salvo motivo atendível, designada-
mente a sua perigosidade, o deficiente estado de saúde
ou de condições de higiene.

Artigo 30.º
Regime de preços

Os transportes em táxi estão sujeitos ao regime de
preços fixado em legislação especial.

Artigo 31.º
Taxímetros

1. Os táxis devem estar equipados com taxímetros
homologados e aferidos por entidade reconhecida para
efeitos de controlo metrológico dos aparelhos de medição
de tempo e de distância.

2. Os taxímetros devem estar colocados na metade
superior do tablier ou em cima deste, em local bem
visível pelos passageiros, não podendo ser aferidos
os que não cumpram esta condição.

Artigo 32.º
Motoristas de táxi

1. No exercício da sua actividade os táxis apenas
poderão ser conduzidos por motoristas titulares de cer-
tificado de aptidão profissional, nos termos do Decre-
to-Lei nº 263/98, de 19 de Agosto e Portaria nº 788/98,
de 21 de Setembro.

2. O certificado de aptidão profissional para o exercí-
cio da profissão de motorista de táxi deve ser coloca-
do no lado direito do tablier, de forma visível para os
passageiros.

Artigo 33.º
Deveres do motorista de táxi

1. Os deveres do motorista de táxi são os estabeleci-
dos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 263/98, de 19 de
Agosto.

2. A violação dos deveres do motorista de táxi consti-
tui contra-ordenação punível com coima, podendo ain-
da ser determinada a aplicação de sanções acessórias,
nos termos do estabelecido nos artigos 11.º e 12.º do
Decreto-Lei n.º 263/98, de 19 de Agosto.

CAPÍTULO VI
FISCALIZAÇÃO E REGIME SANCIONATÓRIO

Artigo 34.º
Entidades fiscalizadoras

São competentes para a fiscalização das normas cons-
tantes do presente regulamento, a Direcção-Geral de
Transportes Terrestres, a Inspecção-Geral das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações, a Câmara
Municipal, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia
de Segurança Pública. 

Artigo 35.º
Contra-ordenações

1. O processo de contra-ordenação inicia-se oficiosa-
mente mediante denúncia das autoridades fiscalizadoras
ou de uma pessoa ou entidade particular.

2. A tentativa e a negligência são puníveis.

Artigo 36.º
Competência para a aplicação das coimas

1. O processamento das contra-ordenações previsto
no nº 2 do Art. 30º do DL 251/98, 11 de Agosto, com-
pete à Câmara Municipal e a aplicação das coimas é
da competência do Presidente da Câmara Municipal.

2. A Câmara Municipal comunica à Direcção Geral de
Transportes Terrestres as infracções cometidas e respe-
ctivas sanções.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 37.º
Regime supletivo

Aos procedimentos do concurso para atribuição das
licenças são aplicáveis, subsidiariamente e com as
necessárias adaptações, as normas dos concursos
para aquisição de bens e serviços.

Artigo 38.º
1. A obrigatoriedade de instalação de táximetros pre-
vista nº 1 do artigo 31º deste regulamento terá início
em 1 de Janeiro de 2004, de acordo com o estabele-
cido no artigo art. 6º da Portaria nº 1522/2002 de 19
de Dezembro.

2. O início da contagem de preços através de taxímetro
terá início simultaneamente em todas as localidades
do município, dentro do prazo referido no número ante-
rior.

Artigo 39.º
Norma revogatória

São revogadas todas as disposições regulamentares
aplicáveis ao transporte em táxi que contrariem o esta-
belecido no presente regulamento.

Artigo 40.º
Actualização de taxas

As taxas referidas no artigo 20º, nos 3 e 4, serão actu-
alizadas, anual e automaticamente, de acordo com o
índice de inflação publicado pelo Instituto Nacional de
Estatística.

Artigo 41º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor quinze dias
após a sua publicação.


