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artigos 3.º, 10.º, 15.º e 55.º da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, 
de 15 de Janeiro, na sua actual redacção), artigos 3.º, 6.º e 8.º da Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro, artigos 114.º a 119.º do Código do 
Procedimento Administrativo, da alínea b) do n.º 7 e alínea a) do n.º 6 
do artigo 64.º conjugado com as alíneas a) e e) do n.º 2 do artigo 53.º 
da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela 
Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de Janeiro, dando execução aos artigos 5.º e 
135.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 38382 de 7 de Agosto de 1951, bem com às normas 
de sinalização temporária e sinalização de obras e obstáculos na via 
pública, consubstanciadas no Decreto Regulamentar n.º 22 -A/98, de 1 
de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 
n.º 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n.º 13/2003, 
de 26 de Janeiro.

Artigo 3.º
Licença ou autorização

3 — Na apreciação dos pedidos de licenciamento ou autorização, 
a Câmara Municipal de Santarém deve observar o cumprimento da 
legislação em vigor, nomeadamente o Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 
de Agosto, e reserva -se, ainda, o direito de emitir parecer desfavorá-
vel, de não autorizar a execução dos trabalhos, ou de não conceder a 
licença, fundamentando o motivo da sua decisão nos termos da legis-
lação aplicável.

Artigo 4.º
Instrução do processo

b) Projecto da obra a efectuar apresentado em triplicado;

Artigo 8.º
Caducidade do alvará

1 — O alvará de licença ou autorização de obras caduca:
c) Se as obras não forem concluídas no prazo fixado no alvará ou 

no prazo estipulado pela Câmara Municipal nos termos dos n.os 4 e 5 
do artigo 5.º

Artigo 10.º
Caução

1 — A caução referida no n.º 2 do artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 7.º 
destina -se a assegurar:

a) A regular execução das obras;
b) O ressarcimento das despesas efectuadas pela Câmara Municipal 

de Santarém em caso de substituição na execução das obras;
c) O ressarcimento por danos causados na execução das obras;

Artigo 12.º
Obras urgentes

4 — Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 5 e n.º 6 do artigo 19.º 
da Lei n.º 5/2004 de 10 de Fevereiro, quando se trate de obras cuja ur-
gência exija a sua execução imediata, ou no caso de obras para reparação 
de avarias, as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas podem realizar os trabalhos de imediato, obrigando -se 
contudo a comunicar à autarquia a realização dos mesmos no primeiro 
dia útil seguinte ao da sua realização.

Artigo 23.º
Danos provocados durante a execução dos trabalhos

2 — A existência dos danos referidos no número anterior deve ser 
comunicada à Câmara Municipal bem como à entidade concessionária 
de serviços públicos a quem pertencer a infra -estrutura.

Artigo 33.º
Contra -Ordenações

3 — As contra -ordenações previstas nas alíneas d), f), g), h), j) e 
k) do n.º 1 do presente artigo são puníveis com coima graduada entre 
498,80 Euros a 2.130 Euros para pessoa singular e entre 498,80 Euros 
a 21.300 Euros para pessoa colectiva.

Artigo 36.º
Coordenação e colaboração

6 — As obras de construção de infra -estruturas quando realizadas 
nos termos dos números 2 e 3 do presente artigo não isenta as entidades 

concessionárias de serviços públicos do pedido de autorização para a 
realização das mesmas, assim como do pagamento das respectivas taxas 
quando a elas haja lugar. 

  

 CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso n.º 3167/2009

Período de Discussão Pública do Pedido de Alteração
da Licença de Operação de Loteamento

Para efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, com redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho, e com base no disposto no artigo 77.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro com redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, torna -se público que se irá proceder 
à abertura do período de discussão pública do pedido de alteração da 
licença de operação de loteamento a que corresponde

o Alvará n.º 50/86 (Processo n.º LT/1345/1984), titulado por AG-
GREDI, Imobiliária, L.da, sito em Casal do Bom Pastor, Estrada da Granja 
 -Lourel, Freguesia de Santa Maria e São Miguel, Concelho de Sintra, 
nos 15 dias úteis, após a publicação do presente Aviso.

O projecto de loteamento encontra -se disponível na Câmara Municipal 
de Sintra, Departamento de Urbanismo, Divisão de Gestão A, sita na 
Praceta D. Afonso Henriques 2710 -520 Portela de Sintra, assim como 
na Junta de Freguesia de Santa Maria e São Miguel.

Os interessados poderão consultar o projecto de loteamento e infor-
mação técnica elaborada pelos serviços municipais, podendo elaborar 
as suas sugestões, observações e reclamações em requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra.

26 de Janeiro de 2009. — O Director Municipal do Planeamento 
Estratégico e Urbanismo, Luís Ferreira.

301292414 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 3168/2009
Armando Jorge Mendonça Varela, Presidente da Câmara Municipal de 

Sousel, torna público que, por deliberação tomada em Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de 12 de Dezembro de 2008 e em Sessão da Ordi-
nária da Assembleia Municipal de 30 de Dezembro de 2008, e nos termos 
do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
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pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, foi aprovado alteração ao 
artigo 65.º do Regulamento Municipal de Publicidade e Propaganda, 
publicado na 2.ª série do Diário da República de 10 de Janeiro de 
2008, sob o aviso n.º 969, passando o mesmo a ter a seguinte redacção:

“Artigo 65.º
Coimas

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — A negligência é punível”

Para geral conhecimento se publica este edital e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos locais de estilo.

20 de Janeiro de 2009. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
301266365 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO

Declaração de rectificação n.º 377/2009
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 587/2009, publicado no 

Diário da República, 2.ª série n.º 5 de 8 de Janeiro de 2009, rectifica -se 
que onde se lê:

“…no instrumento de modificação especial…”

Deve -se ler:
“… no instrumento de mobilidade especial...”

13 de Janeiro de 2009. — O Presidente da Câmara, Júlio José Saraiva 
Sarmento.

301231859 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso (extracto) n.º 3169/2009

Concurso externo de ingresso para provimento de seis lugares 
de técnico profissional de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico 

profissional
Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho de 

13 de Janeiro de 2009 e face ao concurso acima mencionado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 166, de 29 
de Agosto de 2007, conforme lista de classificação final homologada 
em 26 de Novembro de 2008, foram nomeados na categoria de técnico 
profissional de 2.ª classe, Miguel Jorge Fernandes Rodrigues, Paulo 
Jorge Fernandes Ferreira, Filipe Manuel Carvalho da Silva, Susana 
Maria Oliveira Ribeiro, Ana Cristina de Castro Lobo e Rui Miguel 
Carvalho da Cruz.

Os candidatos deverão tomar posse nos 20 dias após publicação da 
presente nomeação no Diário da República.

14 de Janeiro de 2009. — O Presidente da Câmara, Armindo B. A. 
Costa.

301261683 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso n.º 3170/2009
Luís Filipe Soromenho Gomes, Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Real de Santo António, faz público a alteração ao Regulamento do 
“Cartão da Família”, aprovado pela Assembleia Municipal, em reunião 
do órgão, realizada em 22 de Abril de 2008:

Alteração ao Regulamento do “Cartão da Família”
O “Cartão da Família”, cujo respectivo regulamento foi publicado no 

Diário da República, 2.ª serie, n.º 190, de 2 de Outubro de 2007, criou 
uma nova dinâmica na política social da Autarquia.

Numa lógica de facilitar o acesso das famílias em situação de vulne-
rabilidade social, a determinados bens e serviços, somos a apresentar as 
seguintes alterações ao regulamento do cartão da família, no sentido de 
alargar os instrumentos que possam diminuir as situações de carência e 
ajudar a inverter dinâmicas de exclusão.

Assim, para efeitos do disposto no artigo 241.º da Constituição da 
Republica Portuguesa e do artigo 64.º n.º 7 alínea a) da Lei n.º 169/99 
de 18 de Setembro a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 
deliberou aprovar a presente alteração ao Regulamento do “Cartão da 
Família”.

Os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 
15.º, 16.º, 17.º, 18.º passam a ter seguinte redacção

Artigo 1.º

Âmbito

O presente Regulamento estabelece os princípios gerais e as condições 
de utilização e de acesso aos apoios sociais pela Câmara Municipal 
de Vila Real de Santo António através dos utentes que apresentem o 
denominado “Cartão da Família”.

Artigo 2.º

Objectivo

O Cartão da Família tem como objectivo proporcionar benefícios 
a todas as famílias em situação de carência económica, residentes no 
Concelho de Vila Real de Santo António.

Artigo 3.º

Das classes

O Cartão da Família tem dois tipos de classes: Ouro e Prata;
A atribuição da classe de utente é em função das condições sócio 

 -económicas de cada titular, bem como do seu agregado familiar;

Artigo 4.º

Condições de Acesso

1 — A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António atribui e 
disponibiliza o Cartão da Família — Ouro, a todos os agregados fami-
liares desde que obedeçam aos seguintes requisitos:

Ter residência permanente no concelho de Vila Real de Santo António, 
no mínimo há 5 anos;

Dispor de um rendimento mensal “per capita” igual ou inferior a 50 % 
do Salário Mínimo Nacional;

Não possuir bens patrimoniais à excepção da casa onde habitam.

2 — A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, atribui e 
disponibiliza o cartão da Família — Prata, a todos os agregados fami-
liares desde que obedeçam aos seguintes requisitos:

Ter residência permanente no concelho de Vila Real de Santo António, 
no mínimo há 5 anos;

Dispor de um rendimento mensal “per capita” igual ou inferior ao 
valor do Salário Mínimo Nacional;

Não possuir bens patrimoniais à excepção da casa onde habitam;

Artigo 5.º

Princípios Gerais

O Cartão da Família — Ouro concede aos seus portadores as seguintes 
condições:

Desconto no valor de utilização de equipamentos municipais, tais 
como piscinas municipais, espectáculos culturais, desportivos, de recreio 
e lazer, desde que organizados directamente pela Câmara Municipal, 
cuja utilização ou participação esteja sujeita a pagamento;

Acesso a benefícios sociais, constantes no presente regulamento 
municipal;

Acesso à tarifa social nas tarifas fixas de abastecimento de água, 
resíduos sólidos e saneamento básico.

Incluem -se nas condições descritas no número anterior, todas as ac-
tividades organizadas por terceiros, desde que previamente acordadas 
com a Autarquia.

O Cartão da Família — Prata, concede aos seus portadores as se-
guintes condições:

Acesso à tarifa social nas tarifas fixas de abastecimento de água, 
resíduos sólidos e saneamento básico.




