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são dos existentes, a Câmara Municipal de Celorico de Basto designará os respectivos números de polícia e intimará a sua aposição por notificação na folha de fiscalização da obra.
2 — Quando não seja possível a atribuição imediata da numeração de polícia esta será dada posteriormente a requerimento dos
interessados ou, oficiosamente, pelos serviços competentes que
intimarão a respectiva aposição.
3 — A numeração de polícia dos prédios construídos por entidades não sujeitas a licenciamento municipal, será atribuída, a solicitação destas ou oficiosamente, pelos serviços.
4 — Os proprietários dos prédios a que tenha sido atribuída ou
alterada a numeração de polícia, devem colocar os respectivos
números no prazo de 30 dias, contados da data da intimação.
Artigo 18.º
Autenticidade da numeração de polícia

2 — Não havendo outra indicação, entende-se que os valores
estabelecidos para as coimas se referem a infracções dolosas.
3 — A negligência será punida com limites mínimo e máximo
que serão metade dos estabelecidos para a punição das contra-ordenações dolosas.
4 — A reincidência antes de decorridos seis meses será punida
com um acréscimo de um terço ao respectivo valor.

CAPÍTULO IV
Disposições finais
Artigo 25.º
Informação e registo

As características e dimensões dos números de polícia deverão
obedecer aos modelos definidos pela Câmara Municipal.

1 — Compete à Câmara Municipal registar toda a informação
toponímica existente e comunicá-la às diversas entidades e serviços interessados.
2 — Os serviços municipais competentes deverão constituir
ficheiros e registos toponímicos referentes ao município, onde
constarão os antecedentes históricos, biográficos ou outros, relativos aos nomes atribuídos às vias públicas.
3 — A Câmara Municipal promoverá a elaboração e edição de
plantas toponímicas respeitantes aos principais centros urbanos.

SECÇÃO II

Artigo 26.º

Colocação, conservação e limpeza da numeração

Alterações ao Regulamento

Artigo 20.º

O presente Regulamento poderá ser alterado por proposta da
Câmara Municipal e deliberação da Assembleia Municipal, sempre
que razões de eficácia o justifiquem.

A autenticidade da numeração de polícia dos prédios será comprovada pelos registos da Câmara Municipal de Celorico de Basto.
Artigo 19.º
Composição gráfica

Colocação da numeração
1 — A colocação dos números de polícia é da responsabilidade
do construtor/proprietário.
2 — Os números de polícia deverão ser colocados no centro das
vergas ou das bandeiras das portas ou, quando estes não existam,
na primeira ombreira seguindo a ordem de numeração, conforme
consta do anexo II.
Artigo 21.º
Conservação e limpeza
Os proprietários dos prédios são responsáveis pelo bom estado
de conservação e limpeza dos números respectivos, não podendo
colocar, retirar ou alterar a numeração de polícia sem prévia autorização.

Artigo 27.º
Interpretação e casos omissos
As lacunas e dúvidas interpretativas suscitadas na aplicação do
presente Regulamento serão preenchidas ou resolvidas, na linha
do seu espírito, pela Câmara Municipal.
Artigo 28.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua
publicação, nos termos legais.

A fiscalização do cumprimento do presente Regulamento cabe à
Câmara Municipal de Celorico de Basto, através dos seus agentes
fiscalizadores, bem como às autoridades policiais.

Aviso n.º 8194/2003 (2.ª série) — AP. — Albertino Teixeira
da Mota e Silva, presidente da Câmara Municipal de Celorico de
Basto:
Torna Público que, em sessão ordinária de 19 de Setembro de
2003, e sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião
ordinária realizada a 15 de Abril de 2003, e após inquérito público, deliberou aprovar o Regulamento Municipal sobre o Licenciamento do Exercício da Actividade de Fogueiras e Queimadas, que
se publica em anexo.
O referido Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Diário da República.

Artigo 23.º

24 de Setembro de 2003. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.

CAPÍTULO III
Fiscalização e sanções
Artigo 22.º
Fiscalização

Processos de contra-ordenação
É da competência da Câmara Municipal de Celorico de Basto,
ou do membro do executivo com competência delegada nesta matéria,
a instauração de processos de contra-ordenação e a aplicação das
coimas previstas neste Regulamento.

Projecto de Regulamento sobre o Licenciamento
do Exercício da Actividade de Fogueiras e Queimadas

Artigo 24.º

O Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, transfere para
as câmaras municipais competências dos governos civis em matérias consultivas, informativas e de licenciamento.
O artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro,
preceitua que o exercício das actividades nele previstas será objecto de regulamentação municipal, nos termos da lei.
Pretende-se, pois, com o presente Regulamento, estabelecer as
condições do exercício de tais actividades, cumprindo-se o desiderato
legal.

Sanções
1 — As infracções ao preceituado neste Regulamento constituem contra-ordenação, nos termos do Decreto-Lei n.º 433/82,
de 27 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, sancionadas com coimas a
fixar entre o mínimo de 49,88 euros a 249,40 euros, cujo produto
reverte integralmente para o município.

Preâmbulo
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Assim, nos termos do disposto nos artigos 112.º, n.º 8, e 241.º
da Constituição da República Portuguesa, do preceituado na alínea a)
do n.º 2 do artigo 53.º e na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 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 e 53.º do Decreto-Lei
n.º 310/2002, de 18 de Dezembro.

CAPÍTULO I
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Aviso n.º 8195/2003 (2.ª série) — AP. — Albertino Teixeira
da Mota e Silva, presidente da Câmara Municipal de Celorico de
Basto:
Torna público que, em sessão ordinária de 19 de Setembro de
2003, e sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião
ordinária realizada a 15 de Abril de 2003, e após inquérito público, deliberou aprovar o Regulamento Municipal sobre o Vendedor
Ambulante de Lotarias, que se publica em anexo.
O referido Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Diário da Republica.

Licenciamento do exercício da actividade
de fogueiras e queimadas

24 de Setembro de 2003. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.

Artigo 1.º

Projecto de Regulamento
sobre o Vendedor Ambulante de Lotarias

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 públicos das
povoações, bem como a menos de 30 m de quaisquer construções
e a menos de 300 m de bosques, matas, lenhas, searas, palhas, depósitos de substâncias susceptíveis de arder e, independentemente
da distância, sempre que deva prever-se risco de incêndio.
2 — E proibida a realização de queimadas que de algum modo
possam originar danos em quaisquer culturas ou bens pertencentes
a outrem.
Artigo 2.º
Permissão
São permitidos os lumes que os trabalhadores acendam para fazerem os seus cozinhados e se aquecerem, desde que sejam tomadas as convenientes precauções contra a propagação do fogo.

Preâmbulo
O Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, transfere para
as câmaras municipais competências dos governos civis em matérias consultivas, informativas e de licenciamento.
O artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro,
preceitua que o exercício das actividades nele previstas será objecto de regulamentação municipal, nos termos da lei.
Pretende-se, pois, com o presente Regulamento, estabelecer as
condições do exercício de tais actividades, cumprindo-se o desiderato
legal.
Assim, nos termos do disposto nos artigos 112.º, n.º 8, e 241.º
da Constituição da República Portuguesa, do preceituado na alínea a)
do n.º 2 do artigo 53.º e na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 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 e 53.º do Decreto-Lei
n.º 310/2002, de 18 de Dezembro.

Artigo 3.º
Licenciamento

CAPÍTULO I

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.

Vendedor ambulante de lotarias
Artigo 1.º
Licenciamento

Artigo 4.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 Municipal, 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 prazo máximo de cinco dias após a recepção do pedido, parecer aos bombeiros da área, que determinarão as datas e os condicionalismos a
observar na sua realização, caso o pedido de licenciamento não
venha já acompanhado do respectivo parecer, com os elementos
necessários.
Artigo 5.º
Emissão da licença para a realização
de fogueiras e queimadas

O exercício da actividade de vendedor ambulante de lotarias carece
de licenciamento municipal.
Artigo 2.º
Procedimento de licenciamento
1 — O pedido de licenciamento da actividade de vendedor ambulante é dirigido ao presidente da Câmara Municipal, através de
requerimento próprio, do qual deverá constar a identificação completa do interessado, morada, estado civil e número de contribuinte
fiscal, e será acompanhado dos seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)

Fotocópia do bilhete de identidade;
Certificado de registo criminal;
Fotocópia do cartão de identificação fiscal;
Fotocópia de declaração de início de actividade ou declaração do IRS;
e) Duas fotografias.

2 — A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de licença
no prazo máximo de 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 respectivo e
no respectivo cartão de identificação.

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

Artigo 3.º

Artigo 6.º

Cartão de vendedor ambulante

Entrada em vigor

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.

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias úteis após a
sua publicação no Diário da República.

