
INFORMAPAMB

DESTAQUE
TEXTOS NOS CONTRATOS
AUMENTAM DE TAMANHO

A APAMB já se encontra a alterar nos seus
documentos as situações em que as
Condições Gerais estão reproduzidas.
Embora nos contratos iniciais, desde sempre
e por opção própria, cumprissemos com o
agora estipulado, nas renovações e para
garantir a sua colocação na face do contrato
estavam reproduzidos em tamanho menor.
Trata-se da alteração ao Decreto -Lei n.º
446/85, de 25 de outubro, que institui o
regime jurídico das cláusulas contratuais
gerais. Assim:

"Lei n.º 32/2021 de 27 de maio
Artigo 1.º - Objeto

A presente lei procede à quarta alteração do
Decreto -Lei n.º 446/85, de 25 de outubro,
que institui o regime jurídico das cláusulas
contratuais gerais, alterado pelos Decretos -
Leis n.os 220/95, de 31 de agosto, 249/99,
de 7 de julho, e 323/2001, de 17 de
dezembro, proibindo as cláusulas redigidas
com tamanho de letra inferior a 11 ou a 2,5
milímetros e com um espaçamento entre
linhas inferior a 1,15, e prevendo a criação
de um sistema de controlo e prevenção de
cláusulas abusivas.

As referidas alterações serão para entrar em
vigor 90 dias após publicação, ou seja a
partir de 27 Agosto de 2021.
Confira sempre os contratos que lhe forem
apresentados e evite situações abusivas!

Uso de Máscaras:
Pelo menos até Setembro
O Presidente da República promulgou o diploma que renova
a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos,
destacando a "permanência de um consenso alargado" na
matéria, "muito importante" para o processo de
desconfinamento "que se quer irreversível".
O diploma determina que é obrigatório o uso de máscara
(que não pode ser substituída por viseira) aos maiores de
dez anos para o acesso, circulação ou permanência nos
espaços e vias públicas "sempre que o distanciamento físico
recomendado pelas autoridades de saúde se mostre
impraticável".
Com esta renovação, e as atuais condições, fica adiada até
Setembro a possibilidade de abandonar o uso da máscara.
Pode haver dispensa desta obrigatoriedade "em relação a
pessoas que integrem o mesmo agregado familiar, quando
não se encontrem na proximidade de terceiros" ou mediante
a apresentação de um atestado médico de incapacidade
multiusos ou declaração médica que ateste que a condição
clínica ou deficiência cognitiva não permitem o uso de
máscaras.
Também não é obrigatório o uso de máscara quando tal
"seja incompatível com a natureza das atividades que as
pessoas se encontrem a realizar".
A fiscalização "compete às forças de segurança e às polícias
municipais" e o incumprimento do uso de máscara constitui
contraordenação, sancionada com coima entre os 100 e os
500 euros.

Nota: Caso tenha dúvidas no seu Plano de Contingência ou
sua aplicação fale connosco!
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tratadas.
Recomenda-se por isso que, no caso
de ter o seu licenciamento tratado,
não esqueça o licenciamento de
descarga de águas.
Tendo ou não equipamento, e
perante dúvidas, saiba que a
APAMB identifica estas situações e
oferece ajuda quer para promover o
devido licenciamento como para
preparar as instalações, se for o
caso, para o processo. 

Volta a ser notícia a intervenção
das entidades fiscalizadoras e
camarárias no que diz respeito ao
apuramento sobre descargas de
águas nas empresas.
Em muitas atividades é necessário
que estejam instalados
equipamentos separadores de
hidrocarbonetos de modo a que as
águas de processo e/ou de
limpeza e manutenção das
instalações sejam previamente 

Na mira das Descargas de Águas...
Reforço de fiscalização e pedidos de licenciamento

CONTRAORDENAÇÕES EM 2020
G.N.R. FAZ BALANÇO

NIPC (Número de Identificação de Pessoa Coletiva)
Entidade exploradora
Sede ou morada da empresa que rege o
estabelecimento
Identificação do estabelecimento
Local do estabelecimento
Tipo de estabelecimento
Horário de funcionamento (das …horas às … horas)
Interrupção para almoço/ jantar/ pausa (das … horas
às … horas)
Encerramento semanal (por exemplo “ao Domingo”)
Se existir regulamentação coletiva de trabalho indicar

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO
Dúvidas ainda a esclarecer
O Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro

Os estabelecimentos de venda ao público, de prestação de
serviços, de restauração ou de bebidas, de restauração ou
de bebidas com espaço para dança ou salas destinadas a
dança, ou onde habitualmente se dance, ou onde se
realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza
artística, os recintos fixos de espetáculos e de
divertimentos públicos não artísticos, têm horário de
funcionamento livre. 

O estabelecimento deve afixar o mapa de horário de
funcionamento em local bem visível do exterior, que deve
conter os seguintes dados:

...e em caso de dúvida não hesite contatar-nos!

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA)
efetuou 6.141 ações de fiscalização e levantou 4.896 autos de
contraordenação, no âmbito do combate a práticas ilícitas
relacionadas com ordenamento de território, poluição, resíduos
e proteção florestal.
O balanço foi divulgado hoje, Dia Mundial do Ambiente, pela
Guarda Nacional Republicana (GNR), através do SEPNA,
entidade competente para vigiar, fiscalizar, noticiar e investigar
infrações à legislação, com o objetivo de proteger a natureza, o
ambiente e o património natural, em todo o território nacional.
Assim, no ano passado, o SEPNA efetuou 1.513 ações de
fiscalização relativas ao ordenamento de território, que deram
origem a 1.211 autos de contraordenação, registando uma
descida face aos números de 2019, em que foram feitas 1.601
fiscalizações com 1.281 contraordenações.
A poluição e os resíduos são outras áreas de atuação do SEPNA,
com vista a prevenir a contaminação do meio natural, através da
vigilância e controlo de atividades “potencialmente degradantes
e da verificação dos níveis de contaminação, de poluição e de
despejo de resíduos”.
Assim, relativamente à poluição, a policia ambiental autuou 928
infratores, na sequência de 1.182 ações, registando igualmente
uma descida comparativamente a 2019, com menos 70
fiscalizações e menos 15 contraordenações.
A gestão de resíduos foi a matéria que suscitou maior atuação
policial, com 2.180 inspeções (menos 126 do que em 2019) e
1.744 autos de contraordenação (menos 101) registados.
A proteção florestal, tida como uma das áreas “prioritárias” do
SEPNA, motivou, no ano passado 1.266 ações inspetivas, que
conduziram a 1.013 contraordenações.
Neste caso registou-se uma redução no número de
fiscalizações, face ao ano anterior, mas um aumento da
quantidade de autos de contraordenação passados: em 2019, a
GNR deu conta de 1.187 ações de fiscalização e 950
contraordenações.
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