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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso n.º 3939/2003 (2.ª série) — AP.  — De harmonia com
o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que
foram renovados os contratos de trabalho a termo certo, celebra-
dos com os trabalhadores abaixo indicados, nos termos do artigo 20.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, na nova redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho:

Auxiliar de acção educativa até 9 de Abril de 2004:

Cristina Maria Soares Silva.
Maria Conceição Ferreira Nunes.

14 de Abril de 2003. — O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge
Campos Oliveira.

Aviso n.º 3940/2003 (2.ª série) — AP.  — Em cumprimento
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pú-
blico que foram celebrados contratos de trabalho a termo certo,
ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do referido diploma,
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, por
urgente conveniência de serviço, na categoria e com os trabalha-
dores a seguir mencionados:

Técnico de gestão — estagiário:

Sara Gisela Oliveira Ferreira Santos, com início a 2 de Dezembro
de 2002, pelo prazo de um ano.

Técnico superior na área das relações internacionais — esta-
giário:

Daniela Sofia Campos Brandão, com início a 2 de Dezembro de
2002, pelo prazo de um ano.

Assistente de acção educativa:

Sandra Manuela Sousa Oliveira, com início a 3 de Fevereiro de
2003, pelo prazo de um ano.

Vera Lúcia Costa Silva, com início a 3 de Fevereiro de 2003, pelo
prazo de um ano.

Assistente administrativo:

Ana Maria Oliveira Moreira Ramos, com início a 3 de Fevereiro
de 2003, pelo prazo de um ano.

[Não sujeito a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas,
nos termos da alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.]

14 de Abril de 2003. — O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge
Campos Oliveira.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso n.º 3941/2003 (2.ª série) — AP.  — Engenheiro Antó-
nio Paulo Jacinto Eusébio, presidente da Câmara Municipal de São
Brás de Alportel:

Faz público que a Assembleia Municipal, em sessão extraordiná-
ria realizada no dia 31 de Março de 2003, deliberou aprovar o
Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Câmara Municipal
de São Brás de Alportel, o qual entra em vigor no prazo de 15 dias
a contar do dia seguinte ao da publicação do respectivo aviso no
Diário da República.

Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos
da Câmara Municipal de São Brás de Alportel

Nota justificativa

Dada a inexistência de regulamento adequado sobre resíduos sólidos
urbanos no município impõe-se a necessidade urgente de regula-
mentar esta matéria.

Este Regulamento pretende dotar o município de São Brás de
Alportel de um instrumento que lhe permita aplicar o disposto na
Lei n.º 11/87, de 7 de Abril, que estabelece a Lei de Bases do Ambiente,
a qual consagra o princípio da responsabilidade do produtor pelos
resíduos que produz e determina que os diversos tipos de resíduos
devem ser recolhidos, armazenados, transportados, eliminados ou
neutralizados de tal forma que não constituam perigo imediato ou
potencial para a saúde humana nem sejam causadores de prejuízos
para o meio ambiente.

Com a entrada em vigor do presente Regulamento dar-se-á um
contributo significativo para a política de gestão de resíduos sóli-
dos no quadro da estratégia de protecção do ambiente e da quali-
dade de vida de todos os residentes no município de São Brás de
Alportel.

Assim, elaborou-se a presente proposta de regulamento que teve
aprovação da Câmara Municipal de São Brás de Alportel no dia 27
de Novembro de 2002.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Lei habilitante

A presente proposta de Regulamento é elaborada ao abrigo das
competências previstas no artigo 241.º da Constituição da Repú-
blica Portuguesa e conferidas pela alínea l) do artigo 13.º e alíneac)
do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, nos
termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.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, e nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro.

Artigo 2.º

Entidades gestoras

1 — A valorização, tratamento e destino final dos resíduos só-
lidos urbanos produzidos na área do município de São Brás de Al-
portel é da responsabilidade da ALGAR — Valorização e Trata-
mento de Resíduos Sólidos, S. A., nos termos do Decreto-Lei n.º 109/
95, de 20 de Maio, e do contrato de concessão celebrado entre o
Estado Português e a ALGAR, S. A.

2 — Os resíduos urbanos e equiparados produzidos no concelho
de São Brás de Alportel são entregues pelo município no aterro
explorado em regime de exclusividade pela mesma empresa referi-
da no número anterior, nos termos do contrato de entrega e re-
cepção celebrado entre o município de São Brás de Alportel e a
referida empresa.

CAPÍTULO II

Tipo de resíduos sólidos

Artigo 3.º

Definição geral

1 — Entende-se como resíduos sólidos quaisquer substâncias ou
objectos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação



85APÊNDICE N.º 76 — II SÉRIE — N.º 115 — 19 de Maio de 2003

de se desfazer, nomeadamente os previstos na Portaria dos Minis-
térios da Economia, da Saúde, da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas e do Ambiente, em conformidade com o Catá-
logo Europeu de Resíduos (CER), aprovado pela Portaria n.º 818/
97, de 5 de Setembro.

2 — Para efeitos do presente Regulamento consideram-se resí-
duos sólidos urbanos os resíduos domésticos ou outros resíduos
semelhantes, em razão da sua natureza ou composição, nomeada-
mente os provenientes do sector de serviços ou de estabelecimen-
tos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de cuidados
de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a produção diária não
exceda 1100 1 por produtor, de acordo com a alínea d) do ar-
tigo 3.º do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro.

Artigo 4.º

Resíduos sólidos urbanos (RSU)

Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se resíduos
sólidos urbanos os constituídos por:

a) Resíduos domésticos — resíduos que são produzidos nas
habitações ou que, embora produzidos em locais não des-
tinados a habitação, a eles se assemelham;

b) Objectos domésticos volumosos fora de uso (monos ou
monstros) — os objectos provenientes das habitações ou
serviços que, pelo seu volume, forma, dimensões, ou ou-
tras características, não possam ser recolhidos pelos
meios normais de remoção ou cuja deposição nos conten-
tores existentes seja considerada inconveniente pela Câ-
mara Municipal de São Brás de Alportel;

c) Resíduos verdes — resíduos provenientes das operações
de limpeza e manutenção de jardins de habitações, cemi-
térios e áreas ajardinadas públicas, nomeadamente aparas,
ramos, relva e ervas;

d) Resíduos de limpeza pública — resíduos provenientes da
limpeza pública, entendendo-se esta como o conjunto de
actividades que se destinam a recolher os resíduos sólidos
existentes nas vias e outros espaços públicos, incluindo
sucatas, animais mortos e resíduos provenientes da lim-
peza e desobstrução de linhas de água desde que se situem
dentro dos perímetros urbanos ou localidades;

e) Resíduos comerciais equiparados a RSU — resíduos pro-
venientes do sector de serviços ou de estabelecimentos
comerciais, desde que, a produção diária não exceda 1100 l
e que não figurem no anexo II  (lista de resíduos perigo-
sos) do CER;

f) Resíduos industriais equiparados a RSU — resíduos prove-
nientes de actividades acessórias das unidades industriais
que, pela sua natureza ou composição sejam semelhantes
aos resíduos sólidos domésticos, desde que, a produção diária
não exceda 1100 l por produtor e não figurem no anexoII
(lista de resíduos perigosos) do CER;

g) Resíduos hospitalares equiparados a RSU — resíduos pro-
duzidos em unidades de prestação de cuidados de saúde,
incluindo as actividades médicas de diagnóstico, prevenção
e tratamento da doença em seres humanos ou em animais,
e ainda as actividades de investigação relacionadas, cuja pro-
dução diária seja inferior a 1100 l por produtor e que não
figurem no anexo II  (lista de resíduos perigosos) do CER, e
que não tenham possibilidade de estar contaminados por
quaisquer produtos radioactivos, físicos ou químicos, não
constituindo risco para a saúde pública e para o ambiente;

h) Resíduos provenientes de instalações autárquicas — resí-
duos produzidos nas instalações das autarquias (incluindo
cemitérios, mercados, refeitórios, etc.) e que não figurem
no anexo II  (lista de resíduos perigosos) do CER;

i) Dejectos de animais — resíduos provenientes de defecção
de animais.

Artigo 5.º

Outro tipo de resíduos

Para efeitos do presente Regulamento, considera-se outro tipo
de resíduos sólidos os não definidos como industriais urbanos ou
hospitalares, nomeadamente:

a) Resíduos de grandes produtores comerciais — resíduos
sólidos que, embora apresentem características semelhan-
tes aos resíduos indicados na alínea e) do artigo anterior,
atinjam uma produção diária superior a 1100 l;

b) Resíduos de actividades acessórias das unidades industriais —
resíduos que, embora apresentem características semelhantes

aos resíduos indicados na alínea f) do artigo anterior, atinjam
uma produção diária superior a 1100 l;

c) Resíduos hospitalares não perigosos — resíduos sólidos que,
embora apresentem características semelhantes aos resí-
duos indicados na alínea g) do artigo anterior, atinjam uma
produção diária superior a 1100 l;

d) Entulhos — resíduos sólidos constituídos por materiais
inúteis resultantes de demolições, construções, tais como
caliças, pedras, escombros, terras ou produtos similares
resultantes de obras;

e) Objectos volumosos não domésticos (monos ou mons-
tros) — objectos volumosos não provenientes das habi-
tações, que, pela sua natureza, volume, forma, dimensões
ou outras características não possam ser recolhidos pelos
meios normais;

f) Resíduos provenientes das ETAR — resíduos provenientes
somente das gradagens nos sistemas de drenagem e de
tratamento de águas residuais;

g) Outros resíduos que, de acordo com a legislação, possam
ser incluídos nesta categoria.

Artigo 6.º

Resíduos sólidos especiais

Para efeitos do presente Regulamento, considera-se como resí-
duos sólidos especiais os não incluídos nas categorias anteriormente
definidas, nomeadamente:

a) Resíduos sólidos industriais — resíduos sólidos gerados em
actividades industriais, bem como os que resultem das
actividades de produção e distribuição de electricidade, gás
e água;

b) Resíduos hospitalares — resíduos produzidos em unidades
de prestação de cuidados de saúde, incluindo as activida-
des médicas de diagnóstico, prevenção e tratamento de
doenças, em seres humanos ou em animais, e ainda as
actividades de investigação relacionadas;

c) Resíduos perigosos — resíduos que apresentem caracterís-
ticas de perigosidade para a saúde ou para o ambiente,
nomeadamente os definidos na lista de resíduos perigosos
que consta do anexo II  do CER;

d) Outros resíduos que a legislação exclua expressamente das
categorias referidas nos artigos 4.º e 5.º

CAPÍTULO III

Sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos

Artigo 7.º

Definição de sistema

1 — Define-se sistema de resíduos sólidos o conjunto de obras
de construção civil, equipamentos mecânicos e ou eléctricos, via-
turas, recipientes e acessórios, de recursos humanos, institucionais
e financeiros e estruturas de gestão, destinado a assegurar, em
condições de eficiência, conforto, segurança, inocuidade e econo-
mia, a deposição, recolha, transporte, valorização, tratamento e
eliminação dos resíduos, sob qualquer das formas enunciadas no
Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro.

2 — Define-se sistema de resíduos sólidos urbanos o sistema que
opera com resíduos sólidos urbanos.

3 — Entende-se por gestão do sistema de resíduos sólidos urba-
nos o conjunto das actividades de carácter técnico, administrativo
e financeiro, bem como o conjunto das operações de deposição,
recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos re-
síduos, incluindo o planeamento e fiscalização dessas operações,
bem como a monitorização dos locais de destino final, depois de
se proceder ao seu encerramento.

Artigo 8.º

Componentes do sistema de resíduos sólidos urbanos

O sistema de resíduos sólidos urbanos engloba as componentes
técnicas e as actividades complementares de gestão, nomeadamente
as abaixo indicadas:

a) Produção — conjunto de actividades geradoras de resíduos,
nomeadamente habitações, instituições, comércio, indús-
trias e outras empresas, limpeza pública, espaços de lazer
e vias de comunicação;
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b) Remoção — o levantamento dos resíduos sólidos urbanos
dos locais de produção, mediante deposição, recolha e
transporte, integrando ainda a limpeza pública. Engloba
ainda a recolha indiferenciada, selectiva, objectos domés-
ticos volumosos fora de uso (monos ou monstros), car-
tão e verdes;

c) Deposição — consiste no acondicionamento dos resíduos
sólidos urbanos no equipamento de deposição apropriado
determinado pela Câmara Municipal de São Brás de Al-
portel, afim de se proceder à sua recolha;

d) Deposição selectiva — consiste no acondicionamento das
fracções passíveis de valorização dos resíduos sólidos ur-
banos no equipamento de deposição selectiva colocado nos
locais para tal indicados, afim de se proceder à recolha
selectiva;

e) Detentor — qualquer pessoa, singular ou colectiva, que
tenha resíduos na sua posse;

f) Utentes — pessoas singulares ou colectivas, públicas ou
privadas, a quem a entidade gestora se obriga a recolher
os resíduos urbanos, e ou equiparados, por elas produzidos
de forma permanente ou eventual;

g) Recolha — consiste na passagem dos resíduos sólidos ur-
banos do equipamento de deposição, com ou sem inclu-
são destes, para as viaturas de transporte apropriadas;

h) Recolha selectiva — consiste na passagem das fracções
valorizáveis de resíduos sólidos urbanos dos locais ou equi-
pamentos de deposição selectiva para as viaturas de trans-
porte.

i) Limpeza pública — compreende um conjunto de activi-
dades levadas a efeito pelos serviços municipais com a
finalidade de libertar de sujidade as vias e outros espaços
públicos, nomeadamente: limpeza dos arruamentos, pas-
seios e outros espaços públicos, incluindo a varredura ou
aspiração, a limpeza de sarjetas, a lavagem de pavimen-
tos e a deservagem, como também a recolha de resíduos
contidos em papeleiras e outros recipientes com finalida-
des idênticas, colocados em espaços públicos;

j) Transporte — consiste na deslocação dos resíduos sólidos
urbanos, em viaturas apropriadas, desde o seu ponto de
recolha até uma estação de transferência, ou outro desti-
no de eliminação ou de valorização autorizado;

k) Armazenagem — consiste na deposição temporária e
controlada, por prazo determinado, de resíduos ou
recicláveis antes do seu tratamento, valorização ou eli-
minação;

l) Estação de transferência — instalação onde os resíduos
são descarregados com o objectivo de os preparar para
serem transportados para outro local de tratamento, va-
lorização ou eliminação;

m) Estação de triagem — instalação onde os resíduos são
separados, mediante processos manuais ou mecânicos, por
materiais constituintes destinados a valorização ou a ou-
tras operações de gestão;

n) Valorização — qualquer operação que permita o
reaproveitamento dos resíduos e engloba a categoria da
reciclagem e da valorização energética;

o) Tratamento — qualquer processo manual, mecânico, físi-
co, químico ou biológico que altere as características de
resíduos, por forma a reduzir o seu volume ou perigosi-
dade, bem como para facilitar a sua movimentação, valo-
rização ou eliminação;

p) Eliminação — qualquer operação que vise dar um destino
final adequado aos resíduos, identificados em portaria do
Ministério do Ambiente;

q) Actividades complementares:

1) As actividades de conservação e manutenção dos
equipamentos e das infra-estruturas;

2) As actividades de carácter técnico, administrativo,
financeiro e de fiscalização;

r) Aterros — instalações de eliminação utilizadas para a
deposição controlada de resíduos, acima ou abaixo da su-
perfície do solo;

s) Reciclagem orgânica — entende-se por reciclagem or-
gânica todo o tratamento aeróbio (compostagem) ou
anaeróbio (biometanização), realizado pela actividade
de micro-organismos em condições controladas, das partes
biodegradáveis dos resíduos orgânicos, com produção de
resíduos orgânicos estabilizados (composto) ou de
metano.

CAPÍTULO IV

Deposição e remoção de resíduos sólidos urbanos
e recolha selectiva

Artigo 9.º

Deposição de resíduos sólidos urbanos

1 — O acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos nos equi-
pamentos de deposição nos termos definidos no presente Regula-
mento é da responsabilidade:

a) Dos proprietários e administradores de estabelecimentos
comerciais, industriais ou hospitalares;

b) Dos residentes de moradias ou de edifícios de ocupação
unifamiliar e plurifamiliar;

c) Da administração do condomínio, nos casos de edifícios
em regime de propriedade horizontal;

d) Dos representantes legais de outras instituições, serviços,
departamentos da administração central e local;

e) Nos restantes casos, os indivíduos ou entidades para o efeito
designados, ou, na sua falta, todos os utentes.

2 — Todos os produtores de resíduos sólidos urbanos são res-
ponsáveis pelo seu acondicionamento em sacos de plástico devi-
damente atados, para que a deposição nos recipientes se faça com
garantia de higiene, por forma a não ocorrer espalhamento ou
derrame dos resíduos no seu interior ou na via pública.

3 — É obrigatória a deposição dos resíduos no interior dos re-
cipientes para tal destinados, devendo ser respeitado, o fim de cada
um deles, deixando sempre fechada a respectiva tampa.

4 — Só é permitido depositar resíduos sólidos urbanos nos reci-
pientes destinados para o efeito, excepto quando outra autoriza-
ção expressa for concedida pela Câmara Municipal, caso a caso.

5 — Só é permitida a deposição de resíduos sólidos urbanos em
horário definido pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel,
e que consta no anexo I do presente Regulamento.

6 — Os contentores consideram-se aptos a receber resíduos
enquanto a respectiva tampa puder ser fechada.

7 — Na eventualidade dos contentores se encontrarem cheios,
os resíduos domésticos deverão ser depositados no dia seguinte,
sendo expressamente proibido deixar os resíduos fora dos conten-
tores.

8 — Os produtores de RSU são obrigados a utilizar os equipa-
mentos de deposição destinado a RSU, instalados em locais defini-
dos pela Câmara Municipal, não sendo permitida a sua deslocação.

9 — Nenhum utente poderá destruir ou danificar qualquer reci-
piente destinado à deposição de resíduos sólidos, sob pena de pro-
ceder ao pagamento integral do valor da sua substituição, acres-
cido de 30% para despesas de administração, independentemente
da coima prevista no presente Regulamento.

10 — É proibido depositar, abandonar ou descarregar RSU em:

a) Vias e outros espaços públicos do município;
b) Em qualquer terreno privado.

11 — Nenhum utente poderá impedir, por qualquer meio, o acesso
aos recipientes colocados na via pública para deposição de resí-
duos sólidos.

12 — À Câmara Municipal de São Brás de Alportel não pode
ser imputada qualquer responsabilidade pela não realização da re-
colha dos resíduos depositados em desconformidade com o pre-
sente Regulamento.

Artigo 10.º

Localização de contentores e outros equipamentos

1 — Os utentes cuja actividade exija a instalação de novos lo-
cais de produção de resíduos sólidos urbanos, são obrigados a re-
querer, por escrito, aos serviços da Câmara Municipal, o forneci-
mento de equipamento de deposição, previamente ao início da sua
actividade.

2 — Os contentores ou outros equipamentos de recolha de re-
síduos não podem ser deslocados dos locais onde foram colocados
pelos serviços municipais, ou por sua indicação.

3 — Sempre que se verifique a colocação dos recipientes em
propriedade privada, fica a cargo do produtor proceder à sua colo-
cação na via pública para se efectuar a respectiva recolha em horário
definido pelos serviços, e suportar eventualmente os custos daí
decorrentes.
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Artigo 11.º

Recipientes para deposição indiferenciada

1 — A deposição de resíduos sólidos urbanos, após acondiciona-
mento em sacos de plástico fechados, é efectuada no equipamento
distribuído pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, que
pode tomar as seguintes formas:

a) Contentores de utilização colectiva colocados na via pú-
blica de capacidade de 110 1 ou 800 1 para a recolha
indiferenciada;

b) Outro equipamento destinado à deposição indiferenciada,
a implementar, designadamente, sistemas enterrados.

2 — A deposição de resíduos sólidos produzidos na via pública,
é efectuada nas papeleiras colocadas nas vias e outros espaços
públicos.

3 — A deposição dos objectos domésticos volumosos fora de
uso (monos ou monstros) é efectuada junto aos contentores ou
noutros locais definidos pelos serviços municipais em dias previa-
mente estabelecidos pela Câmara Municipal e que consta no ane-
xo II  do presente Regulamento.

4 — A deposição de aparas, ramos e folhas provenientes de jardins
de habitações quando, pela sua quantidade não seja passível de
acondicionamento em sacos de plástico, de acordo com o n.º 2 do
artigo 9.º, é efectuada junto dos contentores ou noutros locais
definidos pelos serviços, nos dias previamente estabelecidos pela
Câmara Municipal e que consta do anexo II  do presente Regula-
mento.

5 — Qualquer outro recipiente utilizado pelos munícipes para
além dos contentores e outros recipientes normalizados aprova-
dos pela Câmara, é considerado tara perdida e será removido con-
juntamente com os resíduos sólidos urbanos.

Artigo 12.º

Deposição selectiva

1 — A deposição selectiva de materiais com vista à sua valori-
zação é efectuada utilizando os seguintes equipamentos municipais:

a) Vidrões colocados na via pública ou em instalações de
grandes produtores do material a recuperar, destinados à
deposição selectiva de garrafas, frascos ou outros recipientes
de vidro;

b) Papelões colocados na via pública ou em instalações de
grandes produtores do material a recuperar, destinados à
deposição selectiva de papel usado ou cartão;

c) Embalões colocados na via pública ou em instalações de
grandes produtores do material a recuperar, destinados à
deposição selectiva de fracções valorizáveis de RSU, tais
como embalagens usadas de plástico;

d) Pilhómetros colocados na via pública, destinados à depo-
sição selectiva de pilhas e acumuladores;

e) Ecopontos colocados na via pública ou em instalações de
grandes produtores de material a recuperar, destinados à
deposição selectiva de fracções valorizáveis de RSU ob-
jecto de recuperação (vidro, papel e embalagens);

f) Outro equipamento destinado a deposição selectiva de outros
materiais, existentes ou a implementar.

2 — Os produtores de resíduos são obrigados a utilizar o equipa-
mento de deposição selectiva para deposição dos resíduos especí-
ficos a que se destinam.

3 — À Câmara Municipal de São Brás de Alportel não pode ser
imputada qualquer responsabilidade pela não realização da recolha
dos resíduos depositados em desconformidade com o presente Re-
gulamento.

CAPÍTULO V

Higiene e limpeza pública

Artigo 13.º

Higiene e limpeza pública

1 — Compete à Câmara a definição dos locais apropriados e a
colocação de papeleiras, não podendo estas ser destruídas, deslo-
cadas ou removidas a não ser pelos competentes serviços munici-
pais.

2 — É obrigação dos munícipes colocar nas papeleiras os pe-
quenos resíduos produzidos na via pública.

3 — Não é permitida nestes recipientes a deposição de cigarros
acesos ou de quaisquer outros resíduos que não sejam os indicados
no número anterior.

4 — Quem proceder à exploração de estabelecimentos comer-
ciais de restauração e ou bebidas, industriais e outros deve realizar
a limpeza diária das áreas de influência destes, bem como das
áreas objecto de licenciamento ou autorização para ocupação da
via pública, removendo os resíduos provenientes da sua actividade.

5 — O disposto no número anterior também se aplica, com as
necessárias adaptações, a feirantes, vendedores ambulantes e pro-
motores de espectáculos itinerantes.

6 — Para efeitos do presente Regulamento estabelece-se como
área de influência de um estabelecimento comercial ou industrial,
uma faixa de 2 m de zona pedonal a contar do perímetro da área
de ocupação da via pública.

7 — Os resíduos provenientes da limpeza da área anteriormen-
te considerada devem ser depositados nos equipamentos de depo-
sição destinados aos resíduos provenientes daquelas actividades nos
termos do presente Regulamento.

8 — Não é permitido lavar veículos automóveis nas vias e ou-
tros locais públicos.

9 — É vedada a utilização das vias e outros espaços públicos
para pinturas e reparação de veículos automóveis.

10 — Não é permitido lançar nas sarjetas, sumidouros ou na
via pública quaisquer detritos (nomeadamente águas poluídas, tin-
tas, óleos), ou objectos cortantes ou contundentes, designadamente
vidros, latas ou matérias cortantes que possam constituir perigo
para o trânsito ou peões na via pública.

11 — Não é permitida a afixação de cartazes, autocolantes ou
de outros materiais de publicidade, bem como de quaisquer inscri-
ções nos equipamentos de deposição de resíduos ou das suas frac-
ções valorizáveis.

Artigo 14.º

Transporte de cargas na via pública

1 — O transporte de cargas na via pública, seja qual for o sis-
tema utilizado, deverá fazer-se sem derrame de líquidos, ou liber-
tação de terras, poeiras, papéis, palhas, desperdícios ou quaisquer
outros detritos.

2 — É da responsabilidade do proprietário do veículo transpor-
tador o cumprimento do disposto no número anterior, cabendo-
-lhe proceder à remoção da via pública dos materiais provenientes
de qualquer derrame, durante o transporte dos mesmos, na área
deste município.

3 — As cargas e descargas deverão sempre ser feitas de modo a
que não fique conspurcada a via pública, sendo da responsabilidade
das entidades que recebem a carga, limpar cuidadosamente a via
pública imediatamente após a conclusão dos trabalhos.

Artigo 15.º

Animais na via pública

1 — Compete aos proprietários ou acompanhantes de animais
proceder à limpeza e remoção imediata dos dejectos produzidos
por estes nas vias e outros espaços públicos.

2 — Não é permitido abandonar animais mortos nos locais
públicos.

2.1 — Compete aos proprietários dos animais mortos a sua
remoção da via pública e o respectivo enterramento em sua pro-
priedade ou em local a indicar pela Câmara Municipal.

2.2 — Em caso de impossibilidade de cumprimento do estabele-
cido no número anterior poderá a Câmara Municipal, a solicita-
ção do interessado, promover estes trabalhos mediante o pagamento
da respectiva tarifa, anexo III  do presente Regulamento.

3 — Não é permitido fornecer aos animais qualquer tipo de
alimento, nas vias e outros espaços públicos, susceptível de atrair
animais errantes, selvagens ou que vivam em estado semi-domés-
tico no meio urbano.

Artigo 16.º

Remoção de resíduos sólidos urbanos

1 — É da competência exclusiva da Câmara Municipal, através
dos serviços competentes, proceder à remoção dos RSU a que se
refere o artigo 4.º deste Regulamento devendo todos os utentes
cumprir as normas previstas no artigo 9.º do presente Regulamento.
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2 — À excepção da Câmara Municipal de São Brás de Alportel
e de outras entidades, públicas ou privadas, devidamente autoriza-
das para o efeito, é proibida a qualquer outra entidade o exercício
de quaisquer actividades de remoção de RSU nos locais públicos,
nos termos do Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de Novembro.

Artigo 17.º

Tipos de recolha

1 — A recolha indiferenciada de RSU é efectuada por circuitos
estabelecidos pelos serviços camarários.

2 — A recolha selectiva de RSU está implementada em toda a
área do concelho de São Brás de Alportel e é da responsabilidade
da ALGAR, de acordo com o artigo 2.º deste Regulamento, proce-
der à sua valorização e tratamento.

3 — A recolha selectiva permite:

a) A eliminação de lixeiras e a deposição controlada de resí-
duos em aterros sanitários;

b) Melhor aproveitamento da estação de tratamento pela
transformação dos resíduos sólidos orgânicos em composto
de melhor qualidade;

c) A reciclagem para os resíduos não orgânicos com vista à
sua valorização e aproveitamento;

d) Poupanças a nível de consumo de recursos;
e) Redução da poluição;
f) A todos os cidadãos uma participação activa na melhoria

da qualidade do ambiente.

Artigo 18.º

Remoções especiais

1 — É proibida a deposição nas vias e outros espaços públicos
de monstros e resíduos verdes definidos nos termos das alíneas b)
e c) do artigo 4.º, à excepção dos locais e dias estipulados pela
Câmara Municipal, obedecendo às normas do presente Regulamento.

2 — É proibido colocar nas vias e outros espaços públicos resí-
duos que, embora apresentem características semelhantes a papel
e cartão, atinjam uma produção diária superior a 1100 l.

3 — Os serviços camarários podem proceder, a requerimento
dos interessados, a remoções especiais dos resíduos mencionados
nos n.os 1 e 2 deste artigo, mediante o pagamento de uma tarifa
pré-estabelecida pela Câmara Municipal, constante do anexoIV do
presente Regulamento.

4 — A remoção efectua-se em data e hora a indicar pelos ser-
viços, devendo o objecto a remover ser colocado no local indica-
do com a antecedência máxima de doze horas.

5 — Compete aos interessados acondicionar e transportar os
seus resíduos para o local indicado pelos serviços.

Artigo 19.º

Recolha de resíduos sólidos especiais

1 — Os produtores de resíduos sólidos especiais, previstos no
artigo 6.º deste Regulamento, são responsáveis pela sua deposição,
recolha, transporte, armazenagem, valorização ou recuperação,
tratamento e eliminação, podendo estes, excepcionalmente, acor-
dar com a Câmara Municipal de São Brás de Alportel a sua remo-
ção, mediante o respectivo pagamento.

2 — Se os produtores, referidos no número anterior, acordarem
com a Câmara Municipal a deposição, recolha, transporte, arma-
zenagem, valorização ou recuperação, tratamento e eliminação dos
resíduos, constitui sua obrigação:

a) Entregar à Câmara Municipal a totalidade dos resíduos
produzidos;

b) Cumprir o que a Câmara Municipal determinar, para efei-
tos de remoção dos resíduos e das suas fracções valorizáveis;

c) Fornecer todas as informações exigidas por esta entidade,
referentes à natureza, tipo e características dos resíduos
produzidos.

3 — O pedido de remoção de resíduos deve conter:

a) A identificação do requerente: nome ou denominação so-
cial;

b) O código de actividade económica;
c) O número de identificação fiscal;
d) A residência ou sede social;

e) O local de produção de resíduos;
f) A indicação da actividade de que resultam os resíduos;
g) A caracterização dos resíduos;
h) A quantidade estimada diária de resíduos produzidos.

CAPÍTULO VI

Produtores de outros resíduos

Artigo 20.º

Entulhos

1 — Os empreiteiros ou promotores de obras ou trabalhos que
produzam ou causem entulhos, definidos nos termos da alínea d)
do artigo 5.º deste Regulamento, são responsáveis pela sua remo-
ção, valorização e eliminação.

2 — É proibido, no decurso de qualquer tipo de obras ou de
operações de remoção de entulhos, abandonar ou descarregar ter-
ras e entulhos em:

a) Vias e outros espaços públicos no município;
b) Qualquer terreno privado sem prévio consentimento do

proprietário e licenciamento municipal.

3 — A Câmara Municipal fornece a todos os seus munícipes a
guia de transporte dos entulhos, ficando os encargos financeiros
da sua correcta deposição a cargo dos produtores.

Artigo 21.º

Sucata

1 — Nos arruamentos, vias e outros espaços públicos é proibi-
do abandonar viaturas automóveis em estado de degradação, im-
possibilitadas de circular com segurança pelos próprios meios que,
de algum modo, prejudiquem a higiene desses lugares.

2 — Os proprietários dos veículos a que se refere o número
anterior devem proceder à sua remoção, ou, em caso de manifesta
impossibilidade, solicitar a Câmara Municipal a sua inutilização,
fazendo a entrega dos documentos relativos à viatura, nomeada-
mente o título de registo de propriedade e livrete, assim como de
uma declaração em que prescinde de veículo a favor da Câmara
Municipal.

3 — Quando, por iniciativa dos proprietários das viaturas aban-
donadas, não forem tratadas as medidas previstas no número an-
terior, a Câmara promoverá a sua remoção nos termos da postura
municipal que rege esta matéria e em vigor.

4 — A deposição e acumulação de sucata deve ser feita nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 268/98, de 28 de Agosto.

5 — O portador e o detentor de resíduos devem assegurar que
cada transporte seja acompanhado das guias de acompanhamento
de resíduos, nos termos da Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio.

Artigo 22.º

Queimadas

1 — É permitido efectuar queimadas a céu aberto de resíduos de
origem vegetal, provenientes de limpeza de jardins, matos e flo-
restas, quando efectuadas em conformidade com o disposto na lei
geral aplicável ao caso.

2 — Não é permitido efectuar queimadas de resíduos sólidos ou
de sucata, a céu aberto.

CAPÍTULO VII

Tarifas

Artigo 23.º

Tarifas

1 — Pela utilização do sistema municipal de resíduos sólidos e
para fazer face aos encargos (exceptuando a componente de lim-
peza pública), será cobrada uma tarifa de remoção e eliminação de
resíduos sólidos, a todos os consumidores de água abrangidos pelo
sistema, a qual será fixada por deliberação do órgão municipal
competente, sendo calculada em função do valor dos consumos de
água facturado.
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2 — A tarifa de resíduos sólidos será fixada em função do con-
sumo de água, e consta no anexo V do presente Regulamento.

3 — Para definição da estrutura tarifária, poderá a Câmara
Municipal vir a fixar factores de correcção para os utilizadores
comerciais e industriais, por forma a obter uma maior adequação
entre a quantidade, qualidade ou natureza dos resíduos sólidos pro-
duzidos pelos diferentes tipos de utilizadores, após estudo funda-
mentado da situação.

4 — Quando circunstâncias particulares relevantes possam in-
cidir sobre a equidade da tarifa e, em alternativa à aplicação da
regra geral, pode a Câmara Municipal autorizar a celebração de
um contrato especial com os utilizadores.

5 — A tarifa de resíduos sólidos será incluída na factura referen-
te ao consumo de água e os prazos, forma e locais de pagamento
são os estabelecidos naquela factura.

CAPÍTULO VIII

Fiscalização e sanções

Artigo 24.º

Fiscalização

1 — A fiscalização do cumprimento das disposições do presente
Regulamento compete às autoridades policiais, à fiscalização mu-
nicipal, ao chefe dos serviços de higiene e limpeza e ao sector de
ambiente, e outras autoridades a quem a lei geral confiar tal com-
petência.

2 — Todo aquele que auxiliar ou encobrir, por qualquer forma,
as infracções a este Regulamento, ou tentar impedir ou dificultar
a aplicação das coimas, fica sujeito à mesma pena a aplicar ao
infractor, se outra mais grave não tiver lugar. Se o mesmo for
funcionário municipal a pena duplicará.

3 — Ao funcionário municipal que, por desleixo, favor ou incúria,
deixe de participar a ocorrência quando tenha verificado qualquer
transgressão ao presente Regulamento, será aplicada pena discipli-
nar, a que houver lugar, após instaurado o respectivo processo.

Artigo 25.º

Contra-ordenações

1 — Além da responsabilidade civil e ou criminal que ao caso
couber, constitui contra-ordenação, punível com coima, qualquer
violação ao disposto no presente Regulamento.

2 — A negligência e a tentativa são sempre puníveis.
3 — Pelo pagamento de indemnizações por infracções a este

Regulamento são solidariamente responsáveis, tendo em atenção
o que se encontra disposto na lei geral, os cônjuges, os pais pelos
filhos menores, o tutor pelo tutelado, o comitente pelo comissário.

Artigo 26.º

Incorrecta deposição de RSU e deposição selectiva

Relativamente aos RSU, as contra-ordenações constantes neste
artigo serão punidas com as seguintes coimas:

a) A utilização dos contentores destinados aos resíduos sóli-
dos urbanos ou outro tipo de resíduos pelas entidades in-
cluídas no sistema municipal de remoção, em quantidades
superiores às estabelecidas no artigo 4.º, é punível com
coima de 1 a 10 vezes o salário mínimo nacional;

b) A violação do disposto no n.º 2 do artigo 9.º constitui
contra-ordenação, punível com coima de metade a uma
vez o salário mínimo nacional;

c) As violações do disposto no n.º 3 do artigo 9.º são puní-
veis de 15 euros a metade do salário mínimo nacional;

d) A violação do disposto no n.º 4 do artigo 9.º é punível
com coima de uma a duas vezes o salário mínimo nacio-
nal, devendo os recipientes serem removidos conjuntamente
com os resíduos sólidos;

e) A violação do disposto no n.º 5 do artigo 9.º é punível
com coima de 10 euros a 50 euros;

f) A violação do disposto no n.º 8 do artigo 9.º e n.º 2 do
artigo 10.º, é punível com coima de 25 euros a um salário
mínimo nacional;

g) A violação do disposto do n.º 9 do artigo 9.º é punível
com coima de uma a três vezes o salário mínimo nacio-
nal;

h) A violação do disposto do n.º 10 do artigo 9.º é punível
com coima de 100 euros a 200 euros;

i) A violação do disposto no n.º 11 do artigo 9.º é punível
com coima de 10 euros a 50 euros;

j) A violação do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 11.º, con-
jugado com as disposições do artigo 18.º, é punível com
coima de metade a cinco vezes o salário mínimo nacio-
nal;

k) A violação do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 12.º é
punível com coima de 50 euros a uma vez o salário míni-
mo nacional.

Artigo 27.º

Higiene e limpeza de locais públicos

a) A violação do disposto nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 13.º é pu-
nível com coima de 50 euros a 500 euros;

b) A violação do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 13.º é punível
com coima de 25 euros a metade do salário mínimo nacional;

c) A violação do disposto no n.º 8 do artigo 13.º é punível com
coima de metade a três vezes o salário mínimo nacional;

d) A violação do disposto no n.º 9 do artigo 13.º é punível com
coima de 100 euros a três vezes o salário mínimo nacional;

e) A violação do disposto no n.º 10 do artigo 13.º é punível
com coima de 1 a 10 vezes o salário mínimo nacional.

f) A violação do disposto no n.º 11 do artigo 13.º é punível com
coima de 100 euros a duas vezes o salário mínimo nacional.

g) A violação do determinado em todas as disposições no ar-
tigo 14.º é punível com coima de 150 euros a 5000 euros.

h) A violação do disposto no n.º 1 do artigo 15.º é punível com
coima de 25 euros a metade do salário mínimo nacional;

i) A violação do disposto no n.º 2 do artigo 15.º é punível com
coima de 100 euros a três vezes o salário mínimo nacional.

j) A violação do disposto no n.º 3 do artigo 15.º é punível com
coima de 50 euros a uma vez o salário mínimo nacional.

Artigo 28.º

Deposição de resíduos sólidos especiais

1 — A deposição de resíduos sólidos especiais em recipientes
destinados à deposição de resíduos sólidos urbanos ou outro tipo
de resíduos, constitui violação ao disposto no n.º 1 do artigo 19.º
e é punível com coima de 1 a 10 vezes o salário mínimo nacional.

2 — Tratando-se de resíduos perigosos ou contaminados, os
montantes mínimo e máximo da coima definida no número ante-
rior elevam-se ao triplo.

Artigo 29.º

Deposição de entulhos e sucata

1 — Constitui contra-ordenação, punível com coima de 2 a 10
vezes o salário mínimo nacional, a violação do disposto nos arti-
gos 20.º e 21.º deste Regulamento.

2 — Decorrido o prazo de quarenta e oito horas, após a noti-
ficação, sem que os responsáveis removam esses resíduos, há um
agravamento de 50% no valor da coima e a Câmara Municipal
pode proceder à respectiva remoção, ficando as despesas a cargo
dos responsáveis.

3 — Para além das coimas referidas nos números anteriores
podem, ainda, ser aplicadas as seguintes sanções acessórias, em função
da gravidade da infracção e da culpa do agente:

a) Perda de objectos pertencentes ao agente;
b) Interdição do exercício de profissões ou actividade cujo

exercício dependa de título público ou de autorização ou
homologação de autoridade pública;

c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por
entidades ou serviços públicos;

d) Privação do direito de participar em feiras ou mercados;
e) Privação do direito de participar em arrematações ou

concursos públicos que tenham por objecto a empreitada
ou a concessão de obras públicas, o fornecimento de bens
e serviços, a concessão de serviços públicos e a atribuição
de licenças ou alvarás;

f) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja
sujeito a autorização ou licença de autoridade administra-
tiva;

g) Suspensão de autorizações, licença e alvarás.
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4 — O notificado deverá comprovar o destino final dos resí-
duos por ele removidos.

5 — A violação do disposto no n.º 2 do artigo 22.º é punível
com coima de uma a três vezes o salário mínimo nacional.

CAPÍTULO IX

Disposições finais

Artigo 30.º

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por salário
mínimo nacional a remuneração mínima mensal garantida, nos termos
da lei, a publicar anualmente.

Artigo 31.º

1 — Sempre que a contra-ordenação tenha sido praticada por
uma pessoa colectiva, os limites mínimos das coimas previstas neste
Regulamento elevar-se-ão ao dobro.

2 — Em caso de reincidência poderão elevar-se até aos mon-
tantes máximos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 17.º do Decre-
to-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 213/95, de 14 de Setembro.

Artigo 32.º

É competente para o processamento das contra-ordenações e
aplicação das coimas constantes do presente Regulamento, a Câ-
mara Municipal de São de Brás de Alportel.

A competência a que se refere o artigo anterior é delegável, em
qualquer membro daquele órgão, nos termos legais.

Artigo 33.º

São revogadas todas as disposições constantes de posturas e
regulamentos municipais contrárias ao presente Regulamento.

Este Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação
no Diário da República.

ANEXO I

Horário de deposição de resíduos sólidos urbanos
(RSU)

Horário de Verão — os RSU só podem ser depositados das 22 às
00 horas;

Horário de Inverno — os RSU só podem ser depositados das 20
às 23 horas.

ANEXO II

Remoção de monos e verdes

1 — A recolha de verdes é efectuada pelos serviços camarários
à quarta-feira.

2 — A recolha de monos ou monstros é efectuada:

a) À terça-feira na vila e na parte poente do concelho
(Corotelo, Vilarinhos, Calçada, Gralheira, Poço dos Fer-
reiros e Alportel);

b) À sexta-feira na vila e na parte nascente do concelho
(Almargens, Mealhas, Mesquita, Desbarato, Barracha e
Peral).

ANEXO III

Tarifa para trabalhos de remoção e enterramento de ani-
mais, prevista no n.º 2.2 do artigo 15.º do presente
Regulamento.

Canídeos — 10 euros.
Gatídeos — 8 euros.
Ovinos e caprinos — 15 euros.
Bovinos, asininos e equídeos — 30 euros.

ANEXO IV

Tarifário para remoções de resíduos definidos
no artigo 18.º deste Regulamento

Operário/hora — 10 euros.
Viatura ou maquinaria/hora — 20 euros.
Às tarifas definidas acrescem os custos de deposição dos resí-

duos em aterro sanitário.

ANEXO V

Tarifas de recolha de resíduos sólidos urbanos

1 — Consumos domésticos:

Consumos de água até 5 m3 — 2 euros;
Consumos de água de 6 m3 a 24 m3 — 3,5 euros;
Consumos de água de 25 m3 ou mais — 5 euros.

2 — Consumos não domésticos (comércio, indústria, obras, etc.) —
10 euros.

O Presidente da Câmara, António Paulo Jacinto Eusébio.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Edital n.º 402/2003 (2.ª série) — AP.  — Projecto de Regu-
lamento de Venda Ambulante. — Apreciação pública. — António
José Lima Costa, presidente da Câmara Municipal de São João da
Pesqueira:

Torno público que, nos termos e para efeitos do disposto no
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, é subme-
tido a apreciação pública, para recolha de sugestões, o projecto de
Regulamento de Venda Ambulante, que a seguir se transcreve, apro-
vado em reunião da Câmara Municipal de 8 de Abril de 2003.

Os interessados deverão dirigir as suas sugestões, por escrito, à
Câmara Municipal, dentro do prazo de 30 dias contados da data
desta publicação.

21 de Abril de 2003. — O Presidente da Câmara, António José
Lima Costa.

Projecto de Regulamento de Venda Ambulante

Nota justificativa

O Decreto-Lei n.º 122/79, de 8 de Maio, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 282/85, de 22 de Julho, 283/
86, de 5 de Setembro, 399/91, de 16 de Outubro, 252/93, de 14 de
Julho, e 9/2002, de 24 de Janeiro, estabelece o Regime Jurídico da
Venda Ambulante.

Este diploma atribui às câmaras municipais a função de discipli-
nar a actividade de venda ambulante, estabelecer as zonas onde o
seu exercício é permitido, estipular os locais onde é proibida, criar
regras que restringem ou proíbam esta actividade, bem como cla-
rificar os direitos e as obrigações dos vendedores ambulantes, ten-
do sempre presente o propósito de proporcionar ao consumidor
as melhores condições para a aquisição de produtos de qualidade.

Nestes termos, a Câmara Municipal de São João da Pesqueira
elabora a presente proposta de Regulamento que, de acordo com o
disposto nos artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento
Administrativo, vai ser submetida a apreciação pública pelo pe-
ríodo de 30 dias, pelo que devem os interessados, querendo, diri-
gir, por escrito, as suas sugestões para discussão e análise.

No uso da sua competência, a Câmara Municipal de São João da
Pesqueira apresenta a seguinte proposta de Regulamento:

CAPÍTULO I

Disposições introdutórias

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nos
artigos 112.º, n.º 8, e 241.º da Constituição da República Portu-
guesa, Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, artigos 53.º, n.º 2, alínea a), e 64.º, n.º 6, alínea a),


