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Artigo 7.° 

Beneficios 

I - Aos titulares do cartao municipal de familia numerosa silo atri
buidos os seguintes beneficios: 

0) Reducao de 25 % no pagamento das tarifas de Iixo e de 25 % nas 
tarifasl taxas de saneamento basico ; 

b) Aplicacao da tarifa familiar para 0 consumo de agua, nos precisos 
termos do seu regulamcnto; 

c) Reducao de 50 % no custo do acesso aos bens de caracter cultural 
promovidos pela Camara Municipal de Vila Franca do Campo; 

d) Reducao cm 50 % no custo do fomecimento de fotocopias pelos 
services das Bibliotccas e Museus Municipais, desdc que as mesmas se 
destinem a finsdidati cos e culturais e quando devidamente autorizadas : 

e) Reducao de 50 % no valor das taxas devidas pelas licencas e au
torizacoes para execucao de obras particulares, quando as mesmas se 
refirarnaprimcira habitacao; 

2 - Os beneficios reconhecidos aos tirul ares do canso municipal de 
familia numerosa nao silocumulaveis com aqueles que silo previstos no 
cartilo municipal do ido so. 

3 - 0 Cartao Municipal da Familia Numerosa sera extensive! a so
ciedade civil medianteprotocolos a cele brar com as entidadcs adcrentcs, 
onde constern os produtos services passivcis de desconto e 0 respetivo 
valor e que serao afetados ao cartao municipal em apreco, 

Artigo 8.° 

Obrlgacoes dos utilizadores 

I - Constituem obrigacoes dos beneficiaries: 

0) Informar previamente, a Camara Municipal de Vila Franca do 
Campo, da rnudanca de residencia; 

b ) Nao permitir a utilizacao do Cartao por terceiros; 
c ) Informar a Camara Municipal de Vila Franca do Campo sobre a 

perda, roubo ou extravio do Cartao. S6 sera ccssada a responsabilidade 
do titular ap6s comunicacao par escrito da ocorrencia. Se apos a co
rnunicacao encontrar 0 canao deve, junto da Camara Municipal, fazer 
prova da sua titularidade, sob pena do mcsmo ser anulado: 

d) Informar a Camara Municipal da Vila Franca do Campo da mu
dW19a da cornposicao do agregado familiar, bern como de todas as 
circunstancias verificadas posteriormente que alterem a sua condicao 
enquanto beneficiario. 

e) Devolver 0 Cartao aos services competentes da Camara Municipal 
de Vila Franca do Campo, sempre que percam 0 direito ao mesmo. 

Artigo 9° 

Validade do cartao 

I - 0 cartao tern 0 prazo de validade de urn ana a partir da data da 
sua ernissao, renovavel por igual periodo. 

2 - A renovacao do cartao depende da iniciativa do interessado, 
mediante prova da verificacao dos requisites de que depende a sua 
atr ibuicao, devendo a renovacao ser solicitada com a antecedenc ia de 
30 dias rel ativarnente ao respetivo termo. 

Artigo 10.° 

Caducidade do cartao 

I - 0 cartao caduca nas seguintes situacoes: 

0 ) No termodo prazo de validade, se nao for requerida a sua renovacao 
nos termos previstos no artigo anterior; 

b) Quando deixem de se verificar os requisitos de que depende a 
respetiva atribuicao, nomeadamente no que diz respeito acomposicao 
e residencia do agregado familiar. -


Artigo 11.° 

Cessacao do Diretto de Uliliza9ao do Cartao 

I - Constituemcausade Cessacao do Direitode Utilizacao do Cartao: 

0) As falsas declaracoes para obtencao e exercicio dos direitos ine
rentes ao Canao; 

b)A naoapreseniacao, no praza de quinze dias uteis, da documentacao 
solicitada pelos services da Camara Municipal; 

c ) 0 recebimento de outro beneficio ou subsidio niloeventual, con
ccdido por outra Inslitui9ilOe destinado aos mesmos fins. 

d) A nile comunica9ao aos servi90s da altera9ilo de residencia; 
e ) A nile comunica9ao aos scrvi90s da altera9ilo da composi9ilo do 

agregado familiar; 
j) A utiliza9ilodo Cartilopor terceiros. 
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Arrigo 12.° 

Revogacao 

I - 0 cartao sera revogado sempre que seja utilizado ind evida ou 
abusivamente. 

2 - 0 ate de revogacao sera preccdido dc audiencia dos interessados. 
3 - A utilizacao indevida ou abusiva fara com que 0 respetivo be

neficiario incorra em responsabilidade civil e criminal quando a tal 
haja lugar. 

Artigo 13.° 

Devolucao e vicissitudes do Cartao 

I -A devolucao do Can ao devera ser feita na Camara Municipal 
de Vila Franca do Campo no prazo de 10 dias a contar da ocorrencia 
do facto que determinou a sua caducidade ou da notificacao do ato de 
revogacao. 

2 - Os titulares do Cartilo obrigam-se a comunicar de imediato a 
Camara Municipal de Vila Franca do Campo a perda, furto ou extravio 
do can so. 

Artigo 14.0 

Duvidas e ornissoes 

Sem prejuizo das cornpetencias legalmente atribuidas aos orgaos 
colegiais municipais, as duvidas e ornissoes decorrentes da aplicacao 
do presente regulamento serao resolvidas par despacho do Presidente 
da Camara Municipal, ou do Vereadorcornpetente em razao da materia. 

Artigo 15° 

Ent rad a em vigor 

o prescnte diploma entra em vigor apos a publicacao nos termos 
legais. 

27 de abril de 2012 . - 0 Presidente da Camara Municipal de Vila 
Franca do Campo, Antonio Cordeiro. 

3060973 51 

Regulamento n.o 186/2012 

Toma-se publico que, por deliberacao tomada pela Assernbleia Mu
nicipal de Vila Franca do Campo, na sua sessao de 27 de abril do cor
rente ano, e por deliberacao da Camara tomada na sua reuniao de 23 
de abril, foi aprovado 0 Regulamento do Cartao Municipal do Idoso. 

Rcgulamenlo do Cartao Municipal do Idoso 

Prearnbuto 

Em Portugal, 0 envelhecimento processa-se a urn ritmo acclerado, 
quer pelo aumento da esperanca de vida, quer pelos baixos niveis da 
natalidade. 

o concelho de Vila Franca do Campo, asernelhanca da generali
dade do Pais, tern uma parte significativa da sua populacao composta 
por pessoas idosas. 0 nurn ero de populacao idosa no concelho e de 
1329 pessoas, 0 que perfaz uma percentagernde cerca de 12 % do total 
da populacao do concelho 

Considerando que os idosos silourndos segmentos populacionais que 
exigem medidas acrescidas de protecao social, a Camara Municipal de 
Vila Franca do Campo considera importante a necessidade de apoiar 
os idosos do concclho no sentido de prornover a qualidade de vida e a 
sua prornocao social. 

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 241 .° da Cons
tituicao da Republica Portuguesa e do arugo 64 .°, n.? 4, alinea c) da 
Lei n." 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n." 5-A/2002 de 
II de janeiro, compete its autarquias locais prornover a resolucao dos 
problemas que afetam as populacoes, principalmente aqueJas que se 
encontram desprotegidas, a Camara Municipal pretende com este Re
gulamento promover a implernentacao do canao municipal do idoso c 
assim, atribuir, aos municipes com idade igual ou superior a 65 ano s, 
urn cartao com urn conjunto de beneficios que, permita ver melhoradas 
as respetivas condicoes econornicas, sociais e culturais, contribuindo 
desta forma, para minimizar 0 isolamento e a exclusao social destes e 
para a dignificacao e melhoria das suas condicoes de vida. 

Nos termos do consagrado nos artigos 112.°, n.o 8 e 241.0 da Cons
litui9ilo da Republica Portuguesa, em conjuga<;:ao com 0 disposto nas 
alineas b) e c ) do n.o4 a alinea0) do n.o6 do artigo 64.° da Lei n.O169/99, 
de 18 de setembro, uma vez observado 0 disposto no artigo 118.° do 
C6digo do Procedimento Administrativo e sob proposta da Camara 
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Municipal, a Assembleia Municipal aprova 0 Regulamento do Cartao 
Municipal do Idoso. 

Artigo , .0 

Objeto 

o presente Regulamento define os cr uer ios de atribuicao do Cartao 
Municipal do Idoso no Municipio de Vila Franca do Campo, bern como 
o seu ambito de aplicacao, 

Artigo 2° 

,\ mbito 

o Cartao Municipal do Idoso destina-se a apoiar em geral, a populacao 
idosa residente no Municipio de Vila Francado Campo, e em particular, a 
economicamente mais carenciada que se ve impossibilitada de ter aeesso 
a urna situacao finaneeira e social mais digna, contribuindo desta forma 
para a melhoria da qualidade de vida e prornocao social destes idosos. 

Artigo 3.° 

Cartiio Mun icipal do idoso 

I - 0 Cartao Municipal do Idoso e pessoal e intransmissivel. 
2 -Apenas podera ser atribuido urn unico cartao por beneficiario. 
3 - S6 apos a emissao do Canao Municipal do Idoso e que 0 be

neficiario tem direito aos apoios previstos no presente Regulamento. 
4 - A apreseniacao do Cartao deve ser realizada sempre mediante 

exibicao de urn documento de identificacao do titular. 

Artigo 4° 

Beneflciarios 

I - Podern beneficiar do Cartao Municipal do Idoso todos os cida
daos residentes no Coneelho de Vila Franca do Campo que preencharn 
cumulati vamente os seguintes requisitos: 

0) Serem pension istas/re formados, ou carenciados sem meios de 
subsistencia ; 

b) Terem idade igual ou superior a 65 anos: 
c) Residirem no concelho de Vila Franca do Campo; 

Artigo 5.° 

Pr ocesso de candidatura 

I - A adesao ao Cartao Municipal do Idoso e feita nos services de 
acao social da Camara Municipal de Vila Franca do Campo, atraves do 
preenchimento do requerimento proprio e acorn panhada dos documentos 
necessaries. 

2 - 0 impresso podera ser preenchido na Juntas de Freguesia da 
area de residencia do titular, que sera posteriormente enviado por esta, 
para a Camara Municipal. 

3 - Os documentos necessaries para a adesao ao cartao sao os se
guintes: 

0) Cartao de Cidadao ou Bilhete de ldentidade ; 
b) Numero de ldentificacao Fiscal; 
c) Duas fotografias, tipo passe; 
d) Declaracao emitida pela Junta de Freguesia da area da residencia, 

da qual deve constar 0 local de residencia e a cornposicao do agregado 
familiar; 

e) Documento cornprovativo dos rendimentos do agregado familiar 
(declaracao de I.R.S. e ou declaracao da Seguranca Social) ; 

4 - Sempre que os services cornpetentes da Camara Municipal de 
Vila Franca do Campo entendam necessario, poderao providenciar, 
no sentido de confirmar as declaracoes de cada candidate , solicitando 
informacoes a outras emidades, podendo 0 cartao ser anulado caso se 
confirme terem existido falsas declaracoes. 

5 - 0 ato de apreseruacao da candidatura nao confere ao idoso 0 

direito a atribui<;ao do Cartao Municipal do Idoso. 

Artigo 6.° 

Beneficios do Ca rtiio do Idoso 

I - 0 Cartao Municipal do Idoso atribui aos seus titulares os be
neficios seguintes: 

0) Redu<;ao de 50 % no pagamento de consumo de agua para [ms 
domesticos, ale 7 m3 mensais; 

b) Isen<;ao da tarifa de RSU 

c) Reducao de 50 % nas taxas devidas pela ernissao de li cenca para 
reconstrucao de habitacao ou para obras simples, cujo orcamento nao 
ultrapasse os € 20.000,00 (vinte mil euros). 

d) Entrada gratuita nos eventos culturais, recreativos e outros pro
movidos pelo Municipio. 

2 - 0 Ca rtao Municipal do Idoso podera ser exte ns ive! a sociedade 
civil, mediante protocolos a eelebrar com as entidades aderentes, onde 
constern os produtos e serv ices passiveis de reducao e respetivo valor. 

Artigo 7.° 

Analise da candidatura 

I - 0 proeesso de candidatura e sujeito a parecer tecn ico e autoriza
caodo Presidenteda Camara Municipal, vereador ou dir igente municipal 
com com petenc ia delegada; 

a) A decisao a que se refere 0 numero anterior e proferida no prazo 
maximo de 30 dias uteis apos a rececao do mesrno; 

b) Caso a proposta de decisao seja de indeferimento, ha lugar a au
diencia dos interessados, nos terrnos do C6digo do Proeedirnento Ad
ministrativo. 

2 - S6 havera lugar a concessao dos apoios previstos no presente 
regulamento apes a ernissao do Cartao Municipal do Idoso. 

3 - A ernissao ou renovacao do cartao e gratuita. 

Artigo 8° 

Obrigacoes dos Beneflclari os 

I - Constituem obrigacoes dos beneficiaries: 

oj Informar previamente a Camara Municipal de Vila Franca do 
Campo da rnudanca de residencia bem como de todas as circunstancias 
que alterem a sua situacao econornica; 

b) Nao permitir a utilizacao do Cartao por terceiros; 
c) Informar a Camara Municipal de Vila Franca do Campo, sobre a 

perda, roubo ou extravio do Cartao. 

2 - A responsabilidade do titular s6 cessara apos comunicacao por 
escrito da ocorrencia. 

Artigo 9° 

Validade 

o Cartao Municipal do Idoso tern a validade de urn ano, a partir da 
data da sua emissao, e devera ser renovado anualmente pelo Beneficiario 
mediante a apresentacao dos documentos necessaries a comprovacao 
de que as cc ndicoes referidas no presente Regulamento se mantern 
inalteraveis para 0 efeito. 

Artigo 10.0 

Cessacao do direito II utilizacao do Cartiio Muni cipal do Idoso 

I - Constituem causa de cessacao do direito de utilizacao do Cartao 
Municipal do Idoso: 

aj As falsas declaracoes para obtencao do cartao, que terao como 
consequencia imediata a sua anulacao, a devolucao dos valores cor
rcspondcntes aos beneficios obtidos e a interdicao, por urn periodo de 
ires anos, de qualquer apoio da autarquia, scm prejuizo do competente 
proeedimento judicial, se aplicavel; 

b) A nao apreseniacao, no prazo de 30 dias uteis, de documentacao 
solicitada pelos services competentes da Camara Municipal; 

c) 0 recebirnento de outro beneficia ou subsidio, nao eventual, conee
dido por outra instiruicao e destinado aos mesmos fins, salvo se for dado 
conhecimento a Camara Municipal e esta, ponderadas as circunstancias, 
considerar justificada a acumulacao; 

d) A alteracao de residencia para fora da area do concelho; 

Artigo 11 .° 

Duvidas e omissues 

Cabe a Camara Municipal de Vila Franca do Campo resolver todas 
as duvidas e omisst'les do presente regulamento. 

Artigo 12.° 

Dispo si~ oe s finai s 

I - Os cncargos da aplica<;ao desle Regulamento serao compartici
padas por verbas, a inscrever anualmenle, no or<;amenlo do Municipio 
de Vila Franca do Campo. 
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2 - Este Regulamento podera sofrer, a todo 0 tempo enos termos 
legais, as alteracoes consideradas indispensaveis . 

3 - 0 presen te diploma entra em vigor apos a sua publicacao nos 
termos legais. 

27 de abril de 20 12. - 0 Presidente da Camara Municipal de Vila 
Franca do Campo, Antonio Cordeiro. 

306097108 

MUNiCiPIO DE VILA DE REI 

Edital n.? 508/2012 

Maria Irene da Conceicao Barata Joaquim, presiderue da Camara 
Municipal de Vila de Rei: 

Torn a publico, no uso da co rnpe tencia que Ihe confere a alinea v) 
do n." I do art igo 68.°, conjugado com 0 artigo 9 1.°, ambos da Lei 
n° 169/99, de 18 de seternbro, com as alteracoes introduzidas pela Lei 
n." 5-A/2002, de II de janeiro, que a Camara Municipal de Vila de Rei, 
na reuniao carnararia, realizadaa 09 de abril de 20 12, deliberou submeter 
a apreciacao publica uma proposta de " Proposta de Regulamento dos 
Canoes Etarios Municipais", em cumprimento do n." I do artigo 118° 
do Codi go do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n." 6/96, de 
31 de janeiro). 

Assirn, durante 0 periodo de 30 dias, a contar da data da publicacao 
do presente edit al, no Diario da Repub lica. pode ra a Proposta de Projeto 
de Regularnento, ser consultada no Edificio dos Paces do Concelho, na 
Divisao de Coordenacao Planeamento Estrategico e Auditoria, sobre 
a qual os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestoes a 
Presidente da Camara Municipal de Vila de Rei, nos termos do n° 2 do 
artigo 118.° do Decreto-Lei n." 6/96 de 3 1de janeiro . 

20 de abr il de 20 12. - A Presidente da Camara, Maria Iren e da 
Conce icao Barata Joaquim. 

306079653 

MUNiCiPIO DE VIZELA 

Regulamento n.?187/2012 

Para os devidos efeitos se toma publico que 0 Regulamento de Espacos 
Verdes do Municipio de Vizela, aprovado em Reuniao de Camara de 
26 de janeiro de 20 12 e na sessao de Assembleia Municipal de 23 de 
fevereiro de 20 12. 

23 de marco de 2012. - 0 Presidente da Camara. Dinis Manu el da 
Silva Cos/a. 

Regulamento de Espa90s Verdes do Municipio de Vizela 

Preambulo 

Os espacos verdes, em meio urbane , constituem elernentos-chave na 
gestae ambiental do Municipio e assumem uma relevancia fundamental 
na qualidade de vida das populacoes e equilibrio ecologico municipal. 

Estes espacos assumem especificidades proprias que determinant que 
seja necessario assegurar a sua preservacao e conservacao em condicoes 
que reflitarn, nao so, as atuais preocupacoes com a natureza e 0 meio 
ambiente, mas tarnbern a maxima utilidade para a comunidade. 

Este regulamento reafirrna que as zonas verdes, enquanto espacos de 
lazer, tern uma imporiancia capital no bern-estar e qualidade de vida da 
populacao. Por outro lado, assumem um papel fundamental na valori
zacao ambiental, paisagistica e do patrimonio natural do espaco urbano. 

Para tal, e necessario impor regras que assegurem uma correta utili
zacao dos espacos verdes por parte dos uterues, devidamente articuladas 
com a necessidade da sua conservacao e preservacao, bern como da 
fauna e nora que 0 integram. 

Dada a inexistencia de regulamcntacao adequada, e respondendo aos 
objetivos enunciados, irnpoe-se a necessidade de elaborar urn regula
mento sobre as condicoes de construcao, utilizacao e recupcracao dos 
espacos verdes do Municipio de Vizela. 

o presente Regulamento foi subme tido a apreciacao publica. nos 
termos do artigo 11 8.° do C6digo de Procedimento Administrativo. 

Assim, ao abrigo do disposto no n." 7 do anigo 11 2.0 e no artigo 241.° 
da Constituicao da Republica Portuguesa, em conjugac;iio com as ali
neas b) do n.O4 e a) do n.o 6 do artigo 64.° e alinea a) do n° 2 do 
artigo 53.°, da Lei n.O169/99. de 18 de selembro, na redac;ao da Lei 
n° 5-AI2002, de II de ja neiro, na Lei n.o 2/2007, de 15 de janeiro, e na 
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alinea a) do n." I do artigo 16.°da Lei n° 159/99, de 14 de setembro 
na sua rcdacao atual, e aprovado 0 presente Regularneruo. 

CAPiTULO I 

Disposicoes Gerais 

Artigo I · 

Lei habilitanle 

o presente Regulameruo e elaborado ao abrigo do disposto no n.? 7 do 
artigo 11 2.° e no artigo 24 1.° da Constituicao da Republica Portuguese, 
nas alineas b) do n." 4 e a) do n." 6 do artigo 64.° e na alinea a) do n." 2 
do anigo 53.°, ambos da Lei n." 169/99, de 18 de setemb ro, com a re
dacao dada pcla Lei n." 5-A/2002, de II de janeiro, na Lei n.? 2/2007, 
de 15 de janeiro. ena alinea a )d on° I doartigo 16.oda Lein .o 159/99, 
de 14 de setembro. 

Arrigo 2.° 

Objeto 

o presente Regulamento e respetivos anexos estabelecem as normas 
de uulizacao, construcao, recuperacao e manutencao de todos os espacos 
verdes do Municipio de Vizela. 

A rr igo 3° 

Am bilo de Aplicacao 

I - 0 presente Regulamento aplica-se a todos os espacos verdes 
integrados, a qualquer titulo, no pairimonio do Municipio de Vizela, 
berncomo aos elementos naturais e equipamentos que deles fazern parte. 

2 - Sem prejuizo, 0 presente Regulamento e aplicavel as arvores e 
demais vegetacao e equipamentos publicos situados em arruamentos, 
pracas e logradouros publicos. 

3 - 0 presente Regulamento estabelece, ainda, 0 procedirnento para 
classificacao de interesse publico municipal de espec ies vegetais, de 
natur eza publica ou privada, bem como 0 respetivo regime de protecao 
e salvaguarda. 

Artigo 4° 

Definicoes 

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por: 

«Espacos verdes» - Areas de solo enquadradas na estrutura ecotogica 
municipal que, alern das funcoes de protecao e valorizacao ambiental c 
paisagistica, se destinam a utilizacao pelos cidadaos em atividades de 
estadia, recreio e lazer ao ar livre, assumindo, tradicionalmente, no solo 
urbano, as caracteristicas de parque ou ja rdim publico; 

«A rvo re» - Eo formada por um caule simples, geralmcruedesprovido 
de ramos ate uma ceria altura e de uma copa composta pelo conjunto de 
rarnos, podendo ultrapassar os 7/8 metros de altura; 

«Arbusto» - E ramificado desde a base ou a pouca distancia do solo, 
em geral nao ultrapassa os 4/5 metros; 

«Copa» - Conjunto de ramagem de uma arvore; 
«Caldeira» - Pequeno canteiro, em geral nos passeios e baias de es

tacionamento de diferentes seccoes destinadas a plantacao de arvores; 
«Poda» - Termo generico usado para designar urn grande conjunto 

de cortes diferentes efetuados nas especies vegetais; 
«Manutencao» - Conjunto de operacoes destinadas a assegurar a 

conservacao do equipamento, do espaco ou da especie , incluindoa 
necessaria limpeza. 

«Service Cornpeterue» - 0 servico, integrado na organica municipal, 
com cornpetencia especifica de proceder it gestao dos espacos verdes 
publicos.. atualmente a Sub-Unidade de Arnbiente, Services Urbanos 
e Saude. 

CAPiTULO II 

Utillzaeao, Con strucao, Recuperacao e Manutencao 
de Espacos Verdes 

Artigo 5° 

Pr incip io Ge r a l de Intervencao 

A utilizaC;iio e conservac;iio dos espac;os verdes, bem como a protec;iio 
das arvores e demais vegetac;i\o, abrangidos pelo ambito de aplicac;ao 
do presente Regulamento, devera efetuar-se em concordancia com as 


