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A APAMB chama à atenção dos seus Associados para a
recente atualização da plataforma eletrónica do Livro de
Reclamações. Existe novo Manual disponível.
Trata-se de uma alteração de imagem pelo que os registos já
feitos continuam funcionais. No entanto é aconselhável que
visite o site para se familiarizar com a nova disposição dos
menus e outros recursos disponibilizados.
É de salientar os conteúdos informativos da Direção Geral
do Consumidor, cujo link se encontra no fundo da página
inicial, juntamente com informação sobre os Centros de
Resolução Alternativa de Litígios (RAL). Pode também
consultar as diversas entidades reguladoras e fiscalizadoras.
Dentro de área reservada a cada empresa poderá explorar
as Consultas e Tratamento de Reclamações, ver dados
estatísticos, aceder ao registo de compras e gerir os dados
de utilizador e dados da empresa.
A APAMB mantém a sua colaboração com os Associados
sempre que for necessário promover respostas a
reclamações recebidas, bastando para o efeito o contato
telefónico ou por email com os nossos serviços.

DESTAQUE
RECONVERSÃO DAS AUGI
LEI 71/2021 DE 4 DE NOVEMBRO

A presente lei prorroga o prazo do processo
de reconversão das áreas urbanas de génese
ilegal (AUGI), procedendo à sexta alteração
à Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, que cria o
processo de reconversão das AUGI, alterada
pelas Leis n.os 165/99, de 14 de setembro,
64/2003, de 23 de agosto, 10/2008, de 20
de fevereiro, 79/2013, de 26 de novembro,
e 70/2015, de 16 de julho.
A Direção-Geral do Território apresenta à
Assembleia da República, de dois em dois
anos, até 1 de março, o Relatório de Estado
das AUGI, que integra um diagnóstico
atualizado sobre os processos de
reconversão, com dados referentes ao final
do ano anterior, incluindo recomendações e
medidas que possam contribuir para a
conclusão dos processos.
Para efeitos de aplicação da presente lei, as
AUGI devem dispor de comissão de
administração validamente constituída até
31 de dezembro de 2024 e de título de
reconversão até 31 de dezembro de 2026.
A câmara municipal pode delimitar as AUGI,
fixando como respetiva modalidade de
reconversão a iniciativa municipal sem o
apoio da administração conjunta até 31 de
dezembro de 2024.

NOTA: Esta legislação é especialmente
importante para aquelas empresas que
buscam regularizar os seus processos de
licenciamento das instalações e da atividade
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A Licença PassMúsica constitui uma obrigação legal
prevista no código dos direitos de autor e direitos
conexos para todas as utilizações de música gravada fora
do ambiente privado e familiar.
A PassMúsica é a entidade que se encontra legalmente
constituída e habilitada pela IGAC para a concessão de
licenciamento e cobrança da remuneração equitativa a
que têm direitos os produtores (Associados da Audiogest)
e os Artistas (Cooperadores da GDA). Existem ainda
outras Licenças obrigatórias para a utilização de música.
Para além da Execução Pública existem também outras
formas de utilização de música que carecem de
autorização. A Música é importante para quem a faz e
para quem a produz, mas tem um significado ainda maior
para quem a ouve.

QUEM PRECISA DA LICENÇA E PORQUE PRECISA
Todas as atividades económicas que utilizam música
gravada, vídeos musicais e/ ou karaoke, necessitam de
obter Autorização/ Licença, junto dos produtores e
artistas – Licença PassMúsica.
A legislação Portuguesa confere aos Autores, produtores
e Artistas o Direito de Autorizar e/ ou serem remunerados
pela utilização das suas obras e prestações artísticas.
Através das entidades de gestão coletiva como a
PassMúsica podem os empresários através do pedido de
autorização e pagamento da respetiva remuneração, obter
esta autorização para as diferentes tipologias de utilização
de música.
A Licença PassMúsica é obrigatória independentemente
da fonte e da forma como é utilizada a música (rádio,
televisão, CD, computador ou outros).

NOTA: Recomenda-se por isso a consulta em
www.passmusica.pt,  nomeadamente as FAQ, para poder
saber a que licenças se encontra obrigado. 
Previna-se de ações de fiscalização sobre este tema!

Fonte:  www.passmusica.pt

                                                                                      Foto: www.canva.com   
        

Testagem regular;
Teletrabalho, sempre que as funções o
permitam.

Uso obrigatório de máscara em todos os espaços
fechados e em todos os recintos não
excecionados pela DGS;
A apresentação do certificado digital será
obrigatória no acesso a:

Restaurantes; Estabelecimentos turísticos e
alojamento local; Eventos com lugares
marcados; Ginásios.

Exigência de teste negativo obrigatório (mesmo
para as pessoas vacinadas) no acesso a:

Visitas a lares; Visitas a pacientes internados
em estabelecimentos de saúde; Grandes
eventos sem lugares marcados e recintos
desportivos; Discotecas e bares.

Para a semana de 2 a 9 de janeiro, que será de
contenção dos contactos existentes na época
festiva, serão adotadas regras específicas:

Teletrabalho obrigatório, sempre que as
funções o permitam.
Recomeço das aulas a 10 de janeiro.
Encerramento de discotecas e bares.

Recomendações gerais:

Fonte: covid19estamoson.gov.pt

ÚLTIMAÚLTIMA    HORA!HORA!
ESTADO DE CALAMIDADE a partirESTADO DE CALAMIDADE a partir
de 1 de Dezembro de 2021de 1 de Dezembro de 2021

Registo de Resíduos 2021 no SiliAmb
Registo de Gases Fluorados
Registos Trimestrais e Anual ValorPneu

OBRIGAÇÕES FIM DE ANO
DESTACAMOS A PREPARAÇÃO PARA:

Como habitualmente a APAMB vai enviar aos Associados
informação e instruções para orientar a realização destas
obrigações legais. Esteja atento às comunicações!
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