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Artigo 19.º

Sanções acessórias

Nos processos de contra-ordenação podem ser aplicadas as san-
ções acessórias previstas na lei geral.

Artigo 20.º

Processo contra-ordenacional

1 — A instrução dos processos de contra-ordenação previstos
no presente diploma compete às câmaras municipais.

2 — A decisão sobre a instauração dos processos de contra-or-
denação e a aplicação das coimas e das sanções acessórias é da
competência do presidente da Câmara.

3 — O produto das coimas, mesmo quando estas são fixadas em
juízo, constitui receita dos municípios.

CAPÍTULO III

SECÇÃO I

Disposições finais

Artigo 21.º

Delegação de competências

Todas as competências previstas no presente Regulamento po-
dem ser delegadas.

Artigo 22.º

Omissões

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação do
presente Regulamento serão resolvidas por deliberação camarária.

Artigo 23.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor cinco dias após publi-
cação no Diário da República.

Edital n.º 364/2004 (2.ª série) — AP.  — José Adriano Gago
Vitorino, presidente da Câmara Municipal de Faro:

Torna público, em cumprimento das disposições constantes do
artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que, por deliberações da
Assembleia Municipal de Faro e Câmara Municipal de Faro, res-
pectivamente, de 16 de Março de 2004 e 27 de Agosto de 2003,
foi aprovado, com precedência de apreciação pública, o Regula-
mento Municipal sobre o Licenciamento da Actividade de Venda
Ambulante de Lotarias, que se anexa.

E para constar e legais efeitos se lavrou este e outros de igual
teor, os quais vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

31 de Março de 2004. — O Presidente da Câmara, José Adriano
Gago Vitorino.

Regulamento Municipal sobre o Licenciamento da Activi-
dade de Venda Ambulante de Lotarias da Santa Casa
da Misericórdia, prevista nos Decretos-Leis n. os 264/2002,
de 25 de Novembro, e 310/2002, de 18 de Dezembro.

Preâmbulo

O Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, transfere para
as câmaras municipais competências em matérias consultivas, in-
formativas e de licenciamento que até então pertenciam aos go-
vernos civis.

Pese embora o Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro,
estabeleça o Regime Jurídico da Actividade de Venda Ambulante de
Lotarias, de acordo com o artigo 53.º do mesmo diploma, o exer-
cício das actividades nele previstas será objecto de regulamenta-
ção municipal.

Com o presente Regulamento municipal pretende-se, pois, es-
tabelecer as condições de exercício de tal actividade, cumprindo-
-se o desiderato legal.

Assim, e nos termos do disposto nos Decretos-Leis n.os 264/
2002, de 25 de Novembro, e 310/2002, de 18 de Dezembro,
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, compe-
tências fixadas na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e alínea a)
do n.º 2 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, é criado o presente Regulamento que disciplina o li-
cenciamento da actividade de venda ambulante de lotarias.

O presente Regulamento foi aprovado em reunião de Câmara
Municipal de 27 de Agosto de 2003 e, posteriormente, em ses-
são da Assembleia Municipal de 16 de Março de 2004, precedido
de audiência prévia, nos termos do artigo 118.º do Código do
Procedimento Administrativo.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento tem como lei habilitante os Decretos-
-Leis n.os 264/2002, de 25 de Novembro, e 310/2002, de 18 de
Dezembro, e Lei n.º 169/99, de 19 de Setembro, na redacção da
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Artigo 2.º

Âmbito e objecto

O presente Regulamento estabelece o regime do exercício da
actividade de venda ambulante de lotarias.

CAPÍTULO II

Licenciamento do exercício da actividade
de venda ambulante de lotarias

SECÇÃO I

Artigo 3.º

Licenciamento

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

Artigo 4.º

Procedimento de licenciamento

1 — O pedido de licenciamento da actividade de vendedor am-
bulante de lotarias é dirigido ao presidente da Câmara Municipal,
através de requerimento próprio, do qual deverá constar a identi-
ficação completa do requerente.

2 — O requerimento referido no número anterior será acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Fotocópia do cartão de identificação fiscal;
c) Certificado de registo criminal;
d) Fotocópia da declaração de início de actividade nas finanças;
e) Duas fotografias.

Artigo 5.º

Licença

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

Artigo 6.º

Validade e renovação

1 — A licença é válida até 31 de Dezembro do ano a que respei-
ta, devendo a sua renovação ser feita durante o mês de Janeiro.

2 — A renovação da licença é averbada no registo e cartão de
identificação respectivos.
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Artigo 7.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 de lotarias emitido e actualizado pela Câmara
Municipal.

2 — O cartão de vendedor ambulante de lotarias é pessoal e
intransmissível, válido pelo período de cinco anos a contar da sua
emissão, devendo sempre ser utilizado no lado esquerdo do peito.

3 — O cartão de identificação de vendedor ambulante de lota-
rias consta do modelo do anexo I a este Regulamento.

Artigo 8.º

Registo dos vendedores ambulantes de lotarias

A Câmara Municipal elaborará um registo dos vendedores am-
bulantes de lotarias que se encontram autorizados a exercer a sua
actividade, do qual constem todos os elementos referidos na licença
concedida.

CAPÍTULO III

SECÇÃO I

Taxas

Artigo 9.º

Taxas

Pela emissão e renovação das licenças são devidas as taxas fi-
xadas na tabela de taxas e licenças em vigor no município.

CAPÍTULO IV

Sanções

SECÇÃO I

Contra-ordenações

Artigo 10.º

Contra-ordenações

1 — Constituem contra-ordenações:

a) A venda ambulante de lotaria sem licença, punida com
coima de 60 euros a 120 euros;

b) A falta de cumprimento dos deveres de vendedor ambu-
lante de lotaria, punida com coima de 80 euros a 150 euros;

c) O não cumprimento do disposto na alínea h) do artigo 8.º,
punida com coima de 30 euros a 120 euros.

2 — A falta de exibição das licenças às entidades fiscalizadoras
constitui contra-ordenação punida com coima de 70 euros a 200 euros,
salvo se estiverem temporalmente indisponíveis, por motivo aten-
dível, e vierem a ser apresentadas ou for justificada a impossibili-
dade de apresentação no prazo de quarenta e oito horas.

3 — A negligência e a tentativa são punidas.

Artigo 11.º

Sanções acessórias

Nos processos de contra-ordenação podem ser aplicadas as san-
ções acessórias previstas na lei geral.

Artigo 12.º

Processo contra ordenacional

1 — A instrução dos processos de contra-ordenação previstos
no presente diploma compete às câmaras municipais.

2 — A decisão sobre a instauração dos processos de contra-or-
denação e a aplicação das coimas e das sanções acessórias é da
competência do presidente da Câmara.

3 — O produto das coimas, mesmo quando estas são fixadas em
juízo, constitui receita dos municípios.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 13.º

Delegação de competências

Todas as competências previstas no presente Regulamento po-
dem ser delegadas.

Artigo 14.º

Omissões

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação do
presente Regulamento serão resolvidas por deliberação camarária.

Artigo 15.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor cinco dias após publi-
cação no Diário da República.

Edital n.º 365/2004 (2.ª série) — AP.  — José Adriano Gago
Vitorino, presidente da Câmara Municipal de Faro:

Torna público, em cumprimento das disposições constantes do
artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que das deliberações da
Assembleia Municipal de Faro e Câmara Municipal de Faro, res-
pectivamente de 16 de Março de 2004 e 14 de Outubro de 2003,
foi aprovado, com precedência de apreciação pública, o Regula-
mento Municipal de Protecção de Direitos Comerciais relativos
ao UEFA Euro 2004 que se anexa.

E, para constar e legais efeitos se lavrou este e outros de igual
teor, os quais vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

31 de Março de 2004. — O Presidente da Câmara, José Adriano
Gago Vitorino.

Regulamento de Protecção de Direitos Comerciais
Relativos ao UEFA Euro 2004

Preambulo

A atribuição a Portugal da responsabilidade pela organização do
UEFA Euro 2004TM assume inegável interesse nacional, expres-
samente reconhecido pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 117/98, de 3 de Setembro, não só pela importância do próprio
evento desportivo, mas também pela possibilidade que representa
de projecção externa da imagem do País.

No protocolo celebrado com a Union des Associations
Européennes de Football (UEFA), a cidade de Faro comprometeu-
-se a tomar as medidas necessárias para garantir, na sua área de
intervenção territorial, a protecção dos direitos comerciais ine-
rentes ao evento.

A legislação em vigor em matéria de publicidade é ainda insufi-
ciente para desmotivar a tendência, cada vez mais acentuada, de
determinadas entidades que, por qualquer razão, não estão autori-
zadas a associar, directa ou indirectamente, a um determinado evento
os seus produtos, marcas ou outros sinais distintivos de comércio,
dele se possam aproveitar para, através de publicidade parasitária,
obter a visibilidade e os benefícios promocionais dos patrocinado-
res oficiais, que suportam avultadas quantias para obter esse esta-
tuto de exclusividade.

A Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, atribui às câmaras municipais
a competência para definir os critérios de licenciamento aplicá-
veis nas áreas dos respectivos concelhos, de forma a salvaguardar
o equilíbrio urbano e ambiental.

Por outro lado, dispõe ainda a referida lei que os critérios a
estabelecer no licenciamento da publicidade devem prosseguir de-
terminados objectivos, destacando-se, pela sua importância, a ne-
cessidade de evitar que sejam causados prejuízos a terceiros.

Finalmente, de forma a garantir o bom funcionamento do pre-
sente Regulamento, torna-se ainda necessário proceder à criação
de uma estrutura incumbida genericamente da coordenação, no âmbito
do UEFA Euro 2004TM, das acções ligadas à formação dos agen-
tes envolvidos, directa ou indirectamente, no evento e à preven-
ção e repressão das condutas ilícitas em matéria de publicidade oculta
ou enganadora, na qual estejam representados a Câmara Munici-
pal, a fiscalização municipal e a sociedade Euro 2004, S. A., en-


