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presidente da Câmara, datados de, respectivamente, 6, 10 e 11 de
Novembro de 2003, procedeu-se à renovação dos contratos de tra-
balho a termo certo com os seguintes trabalhadores:

Maria Dénise Ramalho Gomes da Costa — telefonista, com a re-
muneração de 403,43 euros, índice 130, por mais quatro meses,
com termo em 3 de Abril de 2004.

Filipe da Silva Miranda e Abílio Viana Monteiro — carpinteiro de
limpos, 431,36 euros, índice 139, por mais um ano, com termo
em 1 de Dezembro de 2004.

Adriana Oliveira Uma Silva Pereira — auxiliar administrativo,
387,91 euros, índice 125, por mais 18 meses, com termo em
23 de Junho de 2005.

Marfa de Fátima Gomes Ribeiro — auxiliar administrativo, 387,91 eu-
ros, índice 125, por mais seis meses, com termo em 3 de Junho
de 2004.

Os referidos contratos estão isentos de visto do Tribunal de
Contas [artigo 114.º, n.º 3, alínea g), da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.]

 25 de Novembro de 2003. — Por delegação do Presidente da
Câmara, a Técnica Superior Principal, Ana Paula Moreira Bal-
daia Queirós.

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE

Edital n.º 19/2004 (2.ª série) — AP.  — Regulamento dos
Resíduos Sólidos do Concelho de Ribeira Grande. — António Pedro
Rebelo Costa, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande:

Torna público, conforme determina o artigo 91.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, que a Câmara Municipal de Ribeira Grande, em reunião de
21 de Outubro de 2003 e a Assembleia Municipal, em sua sessão
de 17 de Junho de 2003, depois de serem cumpridas as formali-
dades exigidas no Código de Procedimento Administrativo, desig-
nadamente no que se refere à apreciação pública, aprovaram o Re-
gulamento de Resíduos Sólidos do Concelho de Ribeira Grande, em
conformidade com a versão constante do documento anexo.

Para constar se publica o presente edital, que vai ser afixado
nos lugares de costume e para efeitos de publicação integral na
2.ª série do Diário da República.

2 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, António
Pedro Rebelo Costa.

Regulamento de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza,
do Concelho da Ribeira Grande

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

1 — Compete à Câmara Municipal da Ribeira Grande, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, assegurar a gestão
dos resíduos sólidos urbanos produzidos na área do município.

2 — A Câmara Municipal, dá pois cumprimento, ao disposto na
alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º, e alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º do
Decreto Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, através do presente
Regulamento, como da execução, ao citado diploma na parte apli-
cável, em conjugação com o n.º 8 do artigo 112.º e artigo 241.º da
Constituição da República Portuguesa.

Artigo 2.º

A Câmara Municipal de Ribeira Grande define o sistema muni-
cipal para a gestão dos resíduos sólidos urbanos produzidos na área
do município da Ribeira Grande.

CAPÍTULO II

Tipos de resíduos sólidos

Artigo 3.º

São resíduos sólidos quaisquer substâncias ou objectos, com con-
sistência predominantemente sólida, de que o detentor se desfaz
ou tem a intenção ou obrigação de se desfazer.

Artigo 4.º

Entende-se por resíduos sólidos urbanos, identificados pela sigla
RSU, os seguintes resíduos:

a) Resíduos sólidos domésticos — os resíduos normalmente
produzidos nas habitações unifamiliares e plurifamiliares,
nomeadamente, os provenientes das actividades de pre-
paração de alimentos e da limpeza normal desses locais
ou que, embora produzidos em locais não destinados a
habitação, a eles sejam semelhantes;

b) Monstros — objectos volumosos fora de uso, provenien-
tes das habitações unifamiliares e plurifamiliares que, pelo
seu volume, forma ou dimensões não possam ser recolhi-
dos pelos meios normais de remoção;

c) Resíduos verdes urbanos — os provenientes da limpeza e
manutenção dos jardins ou hortas das habitações unifami-
liares e plurifamiliares, nomeadamente aparas, troncos,
ramos, relva e ervas;

d) Resíduos sólidos de limpeza pública — os provenientes da
limpeza pública, entendendo-se esta como o conjunto de
actividades que se destina a recolher os resíduos sólidos
existentes nas vias e outros espaços públicos;

e) Dejectos de animais — excrementos, provenientes da
defecação de animais na via pública;

f) Resíduos sólidos comerciais equiparados a RSU — os pro-
duzidos por um ou vários estabelecimentos comerciais ou
de serviços, com uma administração comum relativa a cada
local de produção de resíduos que, pela sua natureza ou
composição, sejam semelhantes aos resíduos sólidos do-
mésticos e cuja produção diária não exceda os 1100 l;

g) Resíduos Sólidos Industriais Equiparados a RSU — os pro-
duzidos por uma única entidade em resultado de activida-
des acessórias da actividade industrial que, pela sua natu-
reza ou composição, sejam semelhantes aos resíduos sólidos
domésticos, nomeadamente os provenientes de refeitóri-
os e escritórios e cuja produção diária não exceda os 1100 l;

h) Resíduos sólidos hospitalares não contaminados equipara-
dos a RSU — os produzidos em unidades de prestação de
cuidados de saúde, incluindo as actividades médicas de diag-
nóstico, tratamento e prevenção de doença em seres hu-
manos ou animais e as actividades de investigação relaci-
onadas, que não estejam contaminados, nos termos da
legislação em vigor, que pela sua natureza ou composição
sejam semelhantes aos resíduos sólidos doméstico, não
apresentado exigências especiais no seu tratamento e cuja
produção diária não exceda os 1100 l.

Artigo 5.º

São considerados resíduos especiais e, portanto, excluídos dos
RSU, os seguintes resíduos:

a) Resíduos sólidos comerciais equiparáveis a RSU — os re-
síduos sólidos que, embora apresentem características se-
melhantes aos resíduos indicados na alínea f) do artigo
anterior, atinjam uma produção diária superior a 1100 l;

b) Resíduos sólidos industriais — os resíduos sólidos gerados
em actividades ou processos industriais, bem como os que
resultem das actividades de produção e distribuição de elec-
tricidade, gás e água;

c) Resíduos sólidos industriais equiparáveis a RSU — aqueles
que, embora apresentem características semelhantes aos
resíduos indicados na alínea g) do artigo anterior, atin-
jam uma produção diária superior a 1100 l;

d) Resíduos Sólidos Perigosos — todos os resíduos que, nos
termos da alínea b) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 239/
97, de 9 de Setembro, apresentem características de peri-
gosidade para a saúde e para o ambiente;

e) Resíduos sólidos radioactivos — os contaminados por
substâncias radioactivas;

f) Resíduos sólidos hospitalares contaminados — os produ-
zidos em unidades de prestação de cuidados de saúde, in-
cluindo as actividades médicas de diagnóstico, tratamento
e prevenção de doença em seres humanos ou animais, e
ainda as actividades de investigação relacionadas, que apre-
sentem ou sejam susceptíveis de apresentar alguma peri-
gosidade de contaminação, constituindo risco para a saú-
de pública ou para o ambiente, nos termos da legislação
em vigor;
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g) Resíduos sólidos hospitalares não contaminados equiparáveis
a RSU — aqueles que, embora apresentem características
semelhantes aos resíduos indicados na alínea h) do artigo
anterior, atinjam uma produção diária superior a 1100 l;

h) Resíduos de centros de reprodução e abate de animais —
os provenientes de estabelecimentos com características
industriais onde se processe a criação intensiva de ani-
mais ou o seu abate e ou transformação;

i) Entulhos — resíduos provenientes de construções, cons-
tituídos por caliças, pedras, escombros, terras e similares,
resultantes de obras;

j) Objectos volumosos fora de uso — os objectos proveni-
entes de locais que não sejam habitações unifamiliares e
plurifamiliares e que, pelo seu volume, forma ou dimen-
sões, não possam ser recolhidos pelos meios normais de
remoção;

k) Resíduos verdes especiais — os provenientes da limpeza
e manutenção dos jardins ou hortas dos locais que não sejam
habitações unifamiliares e plurifamiliares, nomeadamente
aparas, troncos, ramos, relva e ervas;

l) Os que fazem parte dos efluentes líquidos, lamas, ou das
emissões para a atmosfera, partículas, que se encontram
sujeitas à legislação própria dos sectores de luta contra a
poluição da água e do ar, respectivamente;

m) Aqueles para os quais exista legislação especial que os exclua
expressamente da categoria de resíduos sólidos urbanos.

Artigo 6.º

1 — Os resíduos sólidos urbanos e os resíduos sólidos especiais,
podem conter resíduos de embalagem.

2 — Confirma-se resíduos de embalagem ou material de emba-
lagem abrangido pela definição de resíduos adoptada na legislação
em vigor aplicável nesta matéria, excluindo os resíduos de produ-
ção.

3 — Embalagem são todos e quaisquer produtos feitos de mate-
riais de qualquer natureza, utilizados para conter, proteger, movi-
mentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, tanto ma-
térias-primas como produtos transformados, desde o produtor ao
utilizador ou consumidor, incluindo todos os artigos descartáveis
utilizados para os mesmos fins.

CAPÍTULO III

Definição do sistema municipal para a gestão
dos resíduos sólidos urbanos

Artigo 7.º

1 — Sistema de resíduos sólidos é o conjunto de obras de cons-
trução civil, equipamentos mecânicos e/ou eléctricos, viaturas, re-
cipientes e acessórios, recursos humanos, institucionais e finan-
ceiros e de estruturas de gestão, destinados a assegurar, em condições
de eficiência, conforto, segurança e inocuidade, a deposição, reco-
lha, transporte, valorização, tratamento e eliminação dos resídu-
os, sob quaisquer das formas enunciadas no Decreto-Lei n.º 239/
97, de 9 de Setembro.

2 — Gestão do sistema de resíduos sólidos é o conjunto das ac-
tividades de carácter técnico, administrativo e financeiro necessá-
rias à deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e
eliminação dos resíduos, incluindo o planeamento e a fiscalização
dessas operações, bem como a monitorização dos locais de desti-
no final, depois de se proceder ao seu encerramento.

3 — Sistema de resíduos sólidos urbanos, identificado pela sigla
SRSU, é o sistema de resíduos que opera com resíduos sólidos ur-
banos e equiparáveis.

Artigo 8.º

O sistema de resíduos sólidos urbanos engloba, no todo ou em
parte, as seguintes componentes técnicas:

1) Produção;
2) Remoção;

a) Deposição;
b) Deposição selectiva;
c) Recolha;
d) Recolha selectiva;
e) Transporte.

3) Armazenagem;
4) Transferência;
5) Valorização ou recuperação;
6) Tratamento;
7) Eliminação.

Artigo 9.º

1 — É produção como a geração de RSU.
2 — Local de produção é o local onde se geram RSU.

Artigo 10.º

1 — Remoção é afastamento dos RSU dos locais de produção,
mediante deposição, recolha e transporte, integrando ainda a lim-
peza pública.

2 — Deposição e Recolha nos seguintes termos:

a) Deposição é o acondicionamento dos RSU nos recipien-
tes determinados pela Câmara Municipal da Ribeira Gran-
de, a fim de serem recolhidos;

b) Deposição selectiva é o acondicionamento das fracções
dos RSU, destinadas a valorização ou eliminação adequa-
da, em recipientes ou locais com características específi-
cas, indicados para o efeito;

c) Recolha é a passagem dos RSU dos recipientes de deposi-
ção para as viaturas de transporte;

d) Recolha selectiva é a passagem das fracções dos RSU,
passíveis de valorização ou eliminação adequada e deposi-
tadas selectivamente, dos recipientes ou locais apropria-
dos para viaturas de transporte;

e) Transporte é qualquer operação que vise transferir fisica-
mente os resíduos.

3 — A limpeza pública compreende um conjunto de actividades
levadas a efeito pelos serviços municipais com a finalidade de li-
bertar de sujidades e resíduos as vias e outros espaços públicos,
nomeadamente:

a) Limpeza dos arruamentos, passeios e outros espaços pú-
blicos, incluindo a varredura, a limpeza de sarjetas, a la-
vagem de pavimentos e corte de ervas;

b) Recolha dos resíduos contidos em papeleiras e outros re-
cipientes com finalidades idênticas, colocados em espa-
ços públicos.

Artigo 11.º

Armazenagem é a deposição de resíduos temporária, controlada
e por prazo não indeterminado, antes do seu tratamento, valori-
zação ou eliminação.

Artigo 12.º

Transferência é a passagem dos resíduos de um equipamento para
outro, com ou sem tratamento ou valorização, com o objectivo
de os transportar para outro local de tratamento, valorização ou
eliminação.

Artigo 13.º

Valorização ou recuperação é qualquer operação que permitam
o reaproveitamento dos resíduos e que se englobam em duas cate-
gorias:

a) Reciclagem, que pode ser multimaterial ou orgânica;
b) Valorização energética, que pode ser por incineração ou

por biometanização ou por aproveitamento do biogás.

Artigo 14.º

Tratamento é qualquer processo manual, mecânico e físico, químico
ou biológico, que altere as características dos resíduos por forma a
reduzir o seu volume ou perigosidade, bem como facilitar a sua
movimentação, valorização ou eliminação.

Artigo 15.º

Eliminação é qualquer operação com vise dar um destino final
adequado aos resíduos.
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CAPÍTULO IV

Remoção de resíduos sólidos urbanos

SECÇÃO I

Deposição dos resíduos sólidos urbanos

Artigo 16

1 — Entende-se por bom acondicionamento dos RSU a sua de-
posição no interior dos recipientes, em condições de higiene e
estanquicidade, se possível, em sacos de plástico ou de papel.

2 — São responsáveis pelo bom acondicionamento dos RSU,
pela colocação e retirada dos equipamentos de deposição da via
pública, sua limpeza e conservação e manutenção do sistema de
deposição definido nas Normas Técnicas sobre os Sistemas de
Deposição de Resíduos Sólidos-NTRS:

a) Os proprietários, gerentes ou administradores de estabe-
lecimentos comerciais, industriais ou hospitalares;

b) Os residentes de moradias ou de edifícios de ocupação
unifamiliar;

c) O condomínio, representado pela administração, nos ca-
sos de edifícios em regime de propriedade horizontal;

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

Artigo 17.º

1 — Para efeitos de deposição dos RSU são utilizados pelos
munícipes os seguintes recipientes, conforme for estipulado pela
Câmara Municipal da Ribeira Grande:

a) Contentores herméticos normalizados obedecendo aos
modelos aprovados pela Câmara Municipal da Ribeira Grande,
distribuídos pelos locais de produção de RSU das áreas do
município servidas por recolha hermética, destinados à
deposição desses resíduos e das suas fracções valorizáveis,
nomeadamente com as capacidades de 50 l, 90 l e 120 l;

b) Contentores de capacidade de 800 l colocados na via pública
nas restantes áreas;

c) Outro equipamento de utilização colectiva, de capacidade
variável, colocado nas vias e outros espaços públicos;

d) Outros equipamentos destinados a recolhas selectivas,
existentes ou a implementar.

2 — São ainda de considerar, para efeitos de deposição selec-
tiva:

a) Ecopontos — baterias de contentores destinados a rece-
ber fracções valorizáveis de RSU;

b) Ecocentros — áreas vigiadas, destinadas à recepção de
fracções valorizáveis de resíduos, onde os munícipes po-
dem utilizar os equipamentos disponíveis para a sua de-
posição;

c) Compostores individuais — equipamento destinado a ser
colocado nos jardins particulares para receber os resíduos
verdes urbanos e a fracção orgânica dos resíduos produzi-
dos nas cozinhas, com o objectivo de produzir um ferti-
lizante orgânico, o composto, que será utilizado no pró-
prio jardim ou horta.

3 — As entidades responsáveis pelos locais de produção devem
requerer aos serviços competentes da Câmara Municipal da Ribei-
ra Grande o fornecimento dos equipamentos definidos nas alíneasa)
e b) do n.º 1 deste artigo.

Artigo 18.º

1 — Sempre que, no local de produção de RSU, exista equipa-
mento de deposição selectiva os produtores devem utilizar os equi-
pamentos de deposição selectiva para a deposição das fracções
valorizáveis de resíduos a que se destinam.

2 — A Câmara Municipal da Ribeira Grande pode não efectuar
a recolha dos resíduos incorrectamente depositados nos equipamentos
destinados a recolha selectiva, até que se cumpra o preceituado na
alínea anterior.

Artigo 19.º

1 — Os equipamentos referidos no artigo 17.º são propriedade
da Câmara Municipal da Ribeira Grande e por esta fornecidos.

2 — A substituição dos equipamentos de deposição distribuídos
pelos locais de produção, deteriorados por razões imputáveis aos
produtores, é efectuada pelos serviços municipais, mediante paga-
mento, sendo responsáveis as entidades definidas no artigo 16.º

Artigo 20.º

Para efeitos de deposição dos resíduos produzidos nas vias e outros
espaços públicos, é obrigatória a utilização dos equipamentos es-
pecíficos aí existentes.

SECÇÃO II

Horário de deposição dos resíduos sólidos urbanos

Artigo 21.º

1 — O horário de deposição dos RSU é o seguinte:

a) Entre as 15 horas e as 2 horas nos dias em que se efectue
a remoção nocturna, nos recipientes, existentes na via
pública, a que se refere ao n.º 1 do artigo 17.º;

b) Entre as 8 horas e as 16 horas nos dias em que se efectue
a remoção diurna, nos recipientes de utilização colectiva,
existentes na via pública, a que se refere ao n.º 1 do ar-
tigo 17.º;

2 — O horário de colocação na via pública dos equipamentos
definidos no n.º 1 do artigo 17.º, é o seguinte:

a) Para áreas específicas do município e tendo em conta a
remoção diurna, os horários previstos no número anteri-
or podem ser alterados pela Câmara Municipal de através
de edital.

b) Os equipamentos distribuídos para deposição de fracções
valorizáveis de RSU devem ser colocados nas condições e
em horário a definir, caso a caso, pela Câmara Munici-
pal.

c) Para áreas específicas do município, a Câmara Municipal
pode introduzir outras formas de deposição selectiva, a
definir através de edital.

Artigo 22.º

1 — Fora dos horários previstos no artigo anterior os equipa-
mentos aí referidos devem encontrar-se dentro das instalações do
produtor.

2 — Quando, por falta de espaço, as instalações do produtor de
resíduos sólidos domésticos não reunam condições para a coloca-
ção do ou dos contentores no seu interior em local acessível a
todos os moradores, devem os responsáveis pela sua limpeza e
conservação, solicitar, à Câmara Municipal da Ribeira Grande,
autorização para manter o ou os contentores fora das instalações.

SECÇÃO III

Remoção dos resíduos sólidos urbanos

Artigo 23.º

1 — Todos os utentes do município da Ribeira Grande são abran-
gidos pelo SRSU, definido pela Câmara Municipal da Ribeira Gran-
de, devendo cumprir todas as instruções de operação e manuten-
ção do serviço de remoção emanadas por esta entidade.

2 — À excepção da Câmara Municipal da Ribeira Grande e de
outras entidades, públicas ou privadas, devidamente autorizadas para
o efeito, é proibido a qualquer outra entidade o exercício de quais-
quer actividades de remoção de RSU.

SECÇÃO IV

Remoção de monstros

Artigo 24.º

1 — É proibido colocar nas vias e outros espaços públicos,
monstros, definidos nos termos da alínea b) do artigo 4.º deste
Regulamento, sem previamente tal ter sido requerido à Câmara
Municipal da Ribeira Grande e obtida a confirmação da realização
da sua remoção.
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2 — O pedido referido no número anterior pode ser efectuado
pessoalmente, pelo telefone (através da linha verde) ou por es-
crito.

3 — A remoção efectua-se em data e hora a acordar entre a
Câmara Municipal da Ribeira Grande e o munícipe.

SECÇÃO V

Remoção de resíduos verdes urbanos

Artigo 25.º

1 — Nas residências unifamiliares é proibido colocar nas vias e
outros espaços públicos, resíduos verdes urbanos, definidos nos termos
da alínea c) do artigo 4.º deste Regulamento, fora dos dias e horá-
rios a publicar em edital.

2 — Fora das residências unifamiliares, é proibido colocar nas
vias e outros espaços públicos, resíduos verdes urbanos, sem pre-
viamente tal ter sido requerido à Câmara Municipal da Ribeira Grande
e obtida a confirmação da realização da sua remoção.

3 — O pedido referido no número anterior pode ser efectuado
pessoalmente, pelo telefone (por meio da linha verde) ou por es-
crito.

4 — A remoção referida no n.º 2, efectua-se em data e hora a
acordar entre a Câmara Municipal da Ribeira Grande e o muní-
cipe.

5 — Compete aos munícipes interessados, transportar e acon-
dicionar os resíduos verdes urbanos na via pública, junto à sua re-
sidência.

6 — Os ramos das árvores não podem exceder 1 m de compri-
mento e os troncos com diâmetro superior a 20 cm, não podem
exceder 50 cm de comprimento.

SECÇÃO VI

Dejectos de animais

Artigo 26.º

Os proprietários ou acompanhantes de animais devem proceder
à limpeza e remoção imediata dos dejectos produzidos, por estes
animais, na cidade, excepto os provenientes de cães-guia quando
acompanhantes de cegos.

Artigo 27.º

1 — Os dejectos de animais devem, na sua limpeza e remoção,
ser devidamente acondicionados de forma hermética, para evitar
qualquer insalubridade.

2 — A deposição dos dejectos de animais, acondicionados nos
termos do número anterior, deve ser efectuada nos equipamentos
de deposição existentes na via pública, nomeadamente papeleiras.

CAPÍTULO V

Produtores de resíduos sólidos especiais

Artigo 28.º

A deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou
recuperação, tratamento e eliminação dos resíduos sólidos especi-
ais definidos no artigo 5.º, são da exclusiva responsabilidade dos
seus produtores.

SECÇÃO I

Deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou
recuperação, tratamento e eliminação de resíduos sólidos
equiparáveis a RSU.

Artigo 29.º

A deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou
recuperação, tratamento e eliminação dos resíduos sólidos comer-
ciais equiparáveis a RSU, definidos nos termos da alínea a) do ar-
tigo 5.º, são da responsabilidade dos seus produtores, podendo es-
tes, no entanto, acordar com a Câmara Municipal de Ribeira Grande
ou com empresas para tanto devidamente autorizadas a realização
dessas actividades.

Artigo 30.º

A deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou
recuperação, tratamento e eliminação dos resíduos sólidos indus-
triais equiparáveis a RSU, definidos nos termos da alínea c) do ar-
tigo 5.º, são da responsabilidade dos seus produtores, podendo es-
tes, no entanto, acordar com a Câmara Municipal da Ribeira Grande
ou com empresas para tanto devidamente autorizadas a realização
dessas actividades.

Artigo 31.º

A deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou
recuperação, tratamento e eliminação dos resíduos sólidos hospi-
talares não contaminados, equiparáveis a RSU, definidos nos ter-
mos da alínea g) do artigo 5.º, são da responsabilidade dos seus
produtores, podendo estes, no entanto, acordar com a Câmara
Municipal da Ribeira Grande ou com empresas para tanto devida-
mente autorizadas a realização dessas actividades.

Artigo 32.º

1 — Se os produtores, referidos nos artigos 29.º, 30.º e 31.º,
acordarem com a Câmara Municipal da Ribeira Grande a deposi-
ção, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou recupera-
ção, tratamento e eliminação dos resíduos, constitui sua obriga-
ção:

a) Entregar à Câmara Municipal da Ribeira Grande a totali-
dade dos resíduos produzidos;

b) Cumprir o que a Câmara Municipal da Ribeira Grande de-
terminar, para efeitos de remoção dos resíduos sólidos
equiparáveis a RSU e das suas fracções valorizáveis;

c) Fornecer todas as informações exigidas pela Câmara Muni-
cipal da Ribeira Grande, referentes à natureza, tipo e ca-
racterísticas dos resíduos produzidos.

SECÇÃO II

Deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou
recuperação, tratamento e eliminação de resíduos sólidos
equiparáveis a RSU pela Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Artigo 33.º

O pedido de deposição, recolha, transporte, armazenagem, va-
lorização ou recuperação, tratamento e eliminação de resíduos sólidos,
dirigido à Câmara Municipal da Ribeira Grande, para efeitos do
disposto nos artigos 29.º, 30.º e 31.º, deve possuir os seguintes
elementos:

a) Identificação do requerente: nome ou denominação social;
b) Número de contribuinte fiscal;
c) Residência ou sede social;
d) Local de produção dos resíduos;
e) Caracterização dos resíduos a remover;
f) Quantidade estimada diária de resíduos produzidos;
g) Descrição do equipamento de deposição, se existir.

Artigo 34.º

No caso de não haver equipamento de deposição ou este não
ser compatível com os modelos utilizados pelo município da Ri-
beira Grande, pode ser solicitado o seu aluguer à Câmara Munici-
pal da Ribeira Grande, mediante o pagamento das taxas previstas
na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.

Artigo 35.º

Cabe aos serviços de higiene urbana e resíduos sólidos, a instru-
ção do processo originado pelo requerimento apresentado nos ter-
mos dos artigos anteriores, onde são analisados os seguintes as-
pectos:

a) A possibilidade, por parte da Câmara Municipal da Ribei-
ra Grande, de estabelecer o acordo para a deposição, re-
colha, transporte, armazenagem, valorização ou recupe-
ração, tratamento e eliminação dos resíduos;

b) O tipo e quantidade de resíduos a remover;
c) A periodicidade da recolha;
d) O horário da recolha;
e) O tipo de contentores a utilizar;
f) A localização dos contentores;
g) O valor estimado a cobrar mensalmente.
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SECÇÃO III

Da cobrança

Artigo 36.º

Aos produtores que, nos termos dos artigos 29.º, 30.º e 31.º deste
Regulamento, acordarem com a Câmara Municipal da Ribeira Grande
a deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou
recuperação, tratamento e eliminação de resíduos sólidos, são apli-
cadas as taxas previstas na Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais.

Artigo 37.º

O exercício da actividade de remoção na área do município da
Ribeira Grande, previsto nos artigos 29.º, 30.º e 31.º deste Regula-
mento, por entidades privadas, obedece às disposições da presente
secção.

Artigo 38.º

Para o exercício da actividade de remoção, as entidades interes-
sadas, pessoas singulares ou colectivas, devem apresentar requeri-
mento dirigido à Câmara Municipal da Ribeira Grande, do qual
constem os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente: nome ou denominação social;
b) Número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva;
c) Número de contribuinte fiscal;
d) Residência ou sede social;
e) Identificação do tipo ou tipos de resíduos a remover;
f) Número e tipo de viaturas destinadas ao exercício da ac-

tividade;
g) Área e local destinado ao parqueamento das viaturas.

Artigo 39.º

O requerimento referido no artigo anterior deve ser acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de pessoa
colectiva;

b) Fotocópia do cartão de contribuinte fiscal;
c) Certidão da conservatória do registo comercial, tratando-

se de pessoas colectivas, da qual conste a sede, o objecto
social, os administradores ou gerentes e quem obriga a
sociedade;

d) Documentos comprovativos da propriedade, arrendamento
ou outro título bastante, pelo qual o requerente possui as
instalações para o parqueamento das viaturas e o local de
destino final dos resíduos sólidos removidos;

e) Licença emitida pela Câmara Municipal da área onde se
situa o local de destino final, autorizando a sua utilização
para a deposição de resíduos sólidos definidos nos termos
das alíneas a), c) e g) do artigo 5.º deste Regulamento e
com a menção do prazo pelo qual a autorização é conce-
dida;

f) Declaração sob compromisso de honra de que os resíduos
sólidos definidos na alínea anterior e recolhidos no exer-
cício da sua actividade têm como exclusivo destino final
o local indicado na mesma alínea;

g) Memória descritiva das viaturas utilizadas;
h) Documento comprovativo de homologação das viaturas

utilizadas no exercício da actividade de remoção;
i) Memória descritiva do equipamento de deposição utilizado.

Artigo 40.º

1 — O exercício da actividade de remoção no município da Ribeira
Grande é autorizado pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, desde
que se cumpra o preceituado no artigo 38.º deste Regulamento.

2 — A autorização é concedida pelo mesmo prazo da licença
referida na alínea e) do artigo anterior.

3 — Cabe aos serviços de higiene urbana e resíduos sólidos, a
instrução do processo originado pelo requerimento apresentado nos
termos dos artigos anteriores.

4 — Os interessados devem apresentar o pedido de renovação
da autorização até 30 dias antes do final do prazo referido no n.º
2 deste artigo, acompanhado sempre da licença mencionada na alínea
e) do artigo 39.º e, sendo caso disso, das alterações aos elementos
constantes do artigo 38.º com a respectiva documentação.

SECÇÃO IV

Entulhos

Artigo 41.º

1 — Os empreiteiros ou promotores das obras que produzam
entulhos, definidos nos termos da alínea i) do artigo 5.º deste
Regulamento, são responsáveis pela sua remoção, valorização e
eliminação.

2 — Ficam exceptuados do preceituado no número anterior os
produtores de entulhos provenientes de habitações unifamiliares e
plurifamiliares, com volume até 1 m3, podendo tais produtores
solicitar à Câmara Municipal da Ribeira Grande a sua remoção
gratuita, em data, hora e local a acordar.

Artigo 42.º

É proibido, no decurso de qualquer tipo de obras ou de opera-
ções de remoção de entulhos, abandonar ou descarregar terras e
entulhos em:

a) Vias e outros espaços públicos do município;
b) Qualquer terreno privado sem prévio licenciamento mu-

nicipal e consentimento do proprietário.

SECÇÃO V

Exercício da actividade de remoção de entulhos

Artigo 43.º

O exercício da actividade de deposição e remoção de entulhos
por entidades privadas, na área do município da Ribeira Grande,
obedece às disposições da presente secção.

Artigo 44.º

Para o exercício da actividade de remoção de entulhos as enti-
dades interessadas, pessoas singulares ou colectivas, devem apre-
sentar requerimento à Câmara Municipal da Ribeira Grande, do qual
constem os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente: nome ou denominação social;
b) Número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva;
c) Número de contribuinte fiscal;
d) Residência ou sede social;
e) Número e tipo de contentores e viaturas destinadas ao

exercício da actividade;
f) Área o local destinado ao parqueamento dos contentores

e viaturas.
Artigo 45.º

O requerimento referido no artigo anterior deve ser acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de pessoa
colectiva;

b) Fotocópia do cartão de contribuinte fiscal;
c) Certidão da conservatória do registo comercial, tratando-

-se de pessoas colectivas, da qual conste a sede, o objecto
social, os administradores ou gerentes e quem obriga a
sociedade;

d) Documentos comprovativos da propriedade, arrendamento
ou outro título bastante, pelo qual o requerente possui as
instalações para o parqueamento dos contentores e das
viaturas e o local de destino final dos entulhos;

e) Licença emitida pela Câmara Municipal da área onde se
situa o local de destino final de entulhos, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 117/94, de 3 de Maio, autorizando a sua
localização e com a menção do prazo pelo qual a autori-
zação é concedida;

f) Memória descritiva com desenho esquemático cotado dos
contentores a utilizar.

Artigo 46.º

1 — Para o exercício da actividade de depósito e remoção de
entulhos devem ser utilizados:

a) Contentores com 2,5 m cúbicos ou 5 m3 de capacidade;
b) Viaturas porta-contentores apropriadas aos contentores

referidos na alínea anterior;
c) Outros dispositivos e equipamentos apropriados a apro-

var pela Câmara Municipal da Ribeira Grande.
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2 — Os contentores a utilizar devem exibir, de forma legível e
em local visível, o nome e número de telefone do proprietário do
contentor bem como o número de ordem do contentor.

Artigo 47.º

A área do local destinado ao parqueamento, referido na alínea
f) do artigo 44.º, deve ser suficiente para o armazenamento da to-
talidade dos contentores vazios e das respectivas viaturas.

Artigo 48.º

Não é permitida a utilização das vias e outros espaços públicos
como depósito de equipamentos, cheios ou vazios, destinados à
deposição de entulhos.

Artigo 49.º

1 — O exercício da actividade de remoção de entulhos é auto-
rizado pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, desde que se ve-
rifique o preceituado nos artigos 44.º a 47.º deste Regulamento.

2 — A autorização é concedida pelo mesmo prazo da licença
referida na alínea e) do artigo 45.º deste Regulamento.

3 — Cabe aos serviços higiene urbana e resíduos sólidos, a ins-
trução do processo originado pelo requerimento apresentado nos
termos dos artigos anteriores.

4 — Os interessados devem apresentar o pedido de renovação
da autorização até trinta dias antes do final do prazo referido no
n.º 2 deste artigo , acompanhado sempre da licença mencionada
na alínea e) do artigo 45.º, e, sendo caso disso, das alterações aos
elementos constantes do artigo 44.º, com a respectiva documen-
tação.

Artigo 50.º

1 — Nos equipamentos destinados à deposição de entulho só
pode ser depositado este tipo de resíduos.

2 — Na deposição de entulhos não deve ser ultrapassada a ca-
pacidade dos equipamentos referidos no artigo 46.º

3 — Não são permitidos dispositivos que aumentem artificial-
mente a capacidade dos referidos equipamentos.

Artigo 51.º

Os equipamentos de deposição de entulhos devem ser removi-
dos sempre que:

a) Os entulhos atinjam a capacidade limite desse equipamento;
b) Constituam um foco de insalubridade, independentemen-

te do tipo de resíduos depositados;
c) Se encontrem depositados nos mesmos outro tipo de re-

síduos;
d) Estejam colocados de forma a prejudicar a utilização de

espaços verdes, sarjetas, sumidouros, marcos e bocas de
incêndio, bocas de rega, mobiliário urbano ou qualquer outra
instalação fixa de utilização pública;

e) Sempre que prejudiquem a circulação de veículos e peões
nas vias e outros espaços públicos.

SECÇÃO VI

Descarga de resíduos

Artigo 52.º

1 — A descarga de resíduos sólidos especiais em instalações
municipais na área do município da Ribeira Grande ou em instala-
ções de entidades com quem a Câmara Municipal da Ribeira Gran-
de tenha acordos, tendo em vista a valorização, tratamento e destino
final desses resíduos, é feita mediante autorização concedida pela
Câmara Municipal da Ribeira Grande, através dos serviços de higi-
ene urbana e resíduos sólidos, ou pela entidade para tal delegada.

2 — Não é possível em nenhuma circunstância, a descarga nas
instalações referidas no n.º 1 do presente artigo dos resíduos men-
cionados nas alíneas b), d), e), f), h), i) desde que de volume supe-
rior a 1 m3, l) e m) do artigo 5.º

Artigo 53.º

1 — O pedido de autorização para descarga de resíduos sólidos
nas instalações referidas no n.º 1 do artigo anterior deve conter
os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente: nome ou denominação social;
b) Número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva;

c) Número de contribuinte fiscal;
d) Residência ou sede social;
e) Caracterização, tão completa quanto possível dos resíduos

sólidos a depositar;
f) Local de produção dos resíduos e identificação do respec-

tivo produtor;
g) Características da viatura utilizada no transporte dos re-

síduos;
h) Número previsto de fretes e estimativa das quantidades a

depositar;
i) Identificação dos dias em que se pretende proceder à uti-

lização das instalações municipais na área do município
da Ribeira Grande ou das instalações de entidades com as
quais a Câmara Municipal da Ribeira Grande tenha acor-
dos.

2 — Sempre que a caracterização a que se refere o n.º 1 deste
artigo for considerada insuficiente por parte da Câmara Municipal
da Ribeira Grande ou pela entidade para tal delegada, não será con-
cedida a autorização de descarga enquanto não forem prestados os
esclarecimentos entendidos como necessários.

Artigo 54.º

Só é permitida a descarga dos resíduos cujas características cor-
respondam às mencionadas na autorização referida no artigo 52.º,
mediante verificação no local de descarga.

CAPÍTULO VI

Fiscalização e sanções

Artigo 55.º

A fiscalização das disposições do presente Regulamento compe-
te à Polícia de Segurança Pública, fiscais da Câmara Municipal e
aos serviços de higiene urbana e resíduos sólidos através dos fis-
cais e encarregados.

Artigo 56.º

1 — Qualquer violação ao disposto no presente Regulamento
constitui contra-ordenação.

2 — A tentativa e a negligência são sempre puníveis.

Artigo 57.º

1 — Relativamente aos resíduos especiais previstos no artigo
5.º, são punidas com a coima de uma a seis vezes o salário mínimo
nacional, sendo os responsáveis obrigados a proceder à sua remo-
ção no prazo máximo de vinte e quatro horas, as seguintes con-
tra-ordenações:

a) Despejar, lançar, depositar ou abandonar esses resíduos em
qualquer local público ou privado;

b) Despejar esses resíduos nos equipamentos de deposição
colocados pela Câmara Municipal da Ribeira Grande e
destinados aos RSU;

c) Colocar os equipamentos de deposição desses resíduos nas
vias e outros espaços públicos.

2 — Decorrido o prazo fixado no número anterior sem que os
responsáveis removam esses resíduos ou equipamentos, há um agra-
vamento de 50% no valor da coima e a Câmara Municipal da Ribeira
Grande pode proceder à respectiva remoção, ficando as despesas a
cargo dos responsáveis.

3 — A Câmara Municipal da Ribeira Grande pode, nos termos
do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, actu-
alizado pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de Outubro, e pelo
Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, apreender provisori-
amente os objectos que serviram ou estavam destinados a servir
para a prática das contra-ordenações referidas no n.º 1 deste ar-
tigo.

Artigo 58.º

A violação ao disposto no n.º 2 do artigo 23.º constitui contra-
-ordenação punida com coima de duas a dez vezes o salário míni-
mo nacional.

Artigo 59.º

A violação ao disposto no artigo 24.º constitui contra-ordena-
ção punida com a coima de 50 euros a uma vez o salário mínimo
nacional.
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Artigo 60.º

A violação ao disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 25.º constitui
contra-ordenação punida com a coima de 50 euros a uma vez o
salário mínimo nacional.

Artigo 61.º

A violação ao disposto no artigos 26.º e 27.º constitui contra-
ordenação punida com coima de 25 euros a uma vez o salário mínimo
nacional.

Artigo 62.º

Relativamente ao exercício da actividade de remoção de resídu-
os, referida nos artigos artigos 29.º, 30.º e 31.º deste Regulamen-
to, as seguintes contra-ordenações são punidas com as coimas in-
dicadas:

a) O exercício não autorizado nos termos do presente Regu-
lamento, é passível de coima de uma a seis vezes o salá-
rio mínimo nacional;

b) A utilização de equipamento de tipo diverso do previsto
na alínea i) do artigo 39.º é passível de coima de metade
a duas vezes o salário mínimo nacional.

Artigo 63.º

1 — A utilização, pelos produtores referidos nos artigos artigos
29.º, 30.º e 31.º deste Regulamento, de equipamento de deposição
em deficiente estado mecânico ou em mau estado de limpeza, é passível
de coima de 25 euros a uma vez o salário mínimo nacional.

2 — A colocação, nas vias e outros espaços públicos, de equipa-
mentos de deposição de resíduos sólidos especiais, excepto os des-
tinados a entulhos e os colocados ao abrigo de acordo com a Câ-
mara Municipal da Ribeira Grande, nos termos dos artigos 29.º,
30.º e 31.º, é passível de coima de 49,88 euros a duas vezes o
salário mínimo nacional, por unidade de equipamento.

Artigo 64.º

1 — A violação ao disposto no artigo 42.º constitui contra-or-
denação punida com coima de uma a seis vezes o salário mínimo
nacional e os responsáveis são obrigados a proceder à remoção
dos entulhos no prazo máximo de quarenta e oito horas.

2 — Decorrido o prazo fixado no número anterior, sem que os
responsáveis removam os entulhos, há um agravamento de 50%
no valor da coima e a Câmara Municipal da Ribeira Grande pode
proceder à respectiva remoção e eliminação dos resíduos, ficando
as despesas a cargo dos responsáveis.

Artigo 65.º

As seguintes contra-ordenações são punidas com as coimas in-
dicadas :

a) O exercício da actividade de remoção de entulhos não
autorizado, nos termos do presente Regulamento, é pas-
sível de coima de quatro a dez vezes o salário mínimo
nacional;

b) A utilização de contentores de tipo diverso do previsto
na alínea a) do n.º 1 do artigo 46.º é passível de coima de
metade a três vezes o salário mínimo nacional;

c) A falta de qualquer dos elementos previstos no n.º 2 do
artigo 46.º é passível de coima de 50 euros a metade do
salário mínimo nacional;

d) A violação ao disposto no artigo 48.º é passível de coima
de metade a três vezes o salário mínimo nacional;

e) A violação do disposto nas alíneas a), b), d) e e) do  ar-
tigo 51.º é passível de coima de metade a quatro vezes o
salário mínimo nacional;

f) A violação do disposto no n.º 3 do artigo 50.º e na alínea
c) do artigo 51.º é passível de coima de 50 euros a duas
vezes o salário mínimo nacional.

Artigo 66.º

1 — Sem prejuízo do preceituado no artigo anterior, a Câmara
pode proceder à recolha dos equipamentos de deposição de entu-
lhos, ao respectivo parqueamento em depósito municipal e à eli-
minação dos resíduos, desde que se encontrem nas seguintes situa-
ções:

a) Quando o exercício da actividade de remoção de entulhos
não se encontrar autorizado nos termos previstos neste
Regulamento;

b) Por violação do disposto no n.º 2 do artigo 46.º;
c) Por violação do disposto no n.º 2 do artigo 50.º;
d) Por violação do disposto nas alíneas a), b), c) d) e e) do

artigo 51.º

2 — A recolha e a eliminação dos resíduos e o parqueamento,
referidos no número anterior, estão sujeitos às taxas previstas na
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, a publicar anual-
mente em edital.

Artigo 67.º

1 — Relativamente à descarga dos resíduos especiais, referida
no artigo 52.º, a descarga de resíduos que não correspondam aos
autorizados é punida com a coima de uma a seis vezes o salário
mínimo nacional, ficando o detentor destes obrigado a proceder
ao seu levantamento imediato no prazo máximo de vinte e quatro
horas.

2 — O decurso do prazo fixado no número anterior, sem que o
detentor dos resíduos tenha procedido à sua remoção, determina:

a) Um agravamento de 50% no valor da coima e a Câmara
Municipal da Ribeira Grande pode proceder à respectiva
remoção e eliminação, ficando as despesas a cargo dos
responsáveis;

b) A interdição de futuras descargas nas instalações referidas
no n.º 1 do artigo 52.º

Artigo 68.º

Relativamente aos RSU, as seguintes contra-ordenações são punidas
com as coimas indicadas:

a) Deixar os contentores de RSU sem a tampa devidamente
fechada é passível de coima de 2,50 euros a 50 euros;

b) A falta de limpeza, conservação e manutenção dos equi-
pamentos de deposição definidos na alínea a) do n.º 1 do
artigo n.º 17.º é passível de coima de 25 euros a metade
do salário mínimo nacional;

c) A utilização pelos munícipes de qualquer outro recipiente
para deposição de RSU, diferente dos equipamentos dis-
tribuídos pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, é
passível de coima de 10 euros a 50 euros, considerado-se
tais recipientes tara perdida, ao que serão removidos con-
juntamente com os resíduos sólidos;

d) A deposição de resíduos sólidos nos equipamentos de uti-
lização colectiva colocados nas vias e outros espaços
públicos, fora dos horários estabelecidos, é passível de coima
de 10 euros a 50 euros;

e) A colocação para remoção de equipamento de deposição
de RSU fora dos locais previstos no n.º 2 do artigo 21.º é
passível de coima de 25 euros a metade do salário míni-
mo nacional;

f) A presença de equipamentos de deposição de RSU nas vias
e outros espaços públicos após a remoção e fora dos ho-
rários estabelecidos, é passível, por unidade de equipamento,
de coima de:

10 euros a 50 euros, para os produtores de resíduos
sólidos referidos na alínea a) do artigo 4.º;

25 euros a metade do salário mínimo nacional, para
os produtores de resíduos sólidos referidos na alíneaf)
do artigo 4.º;

10 euros a uma vez o salário mínimo nacional dos tra-
balhadores da indústria, para os produtores de resí-
duos sólidos referidos nas alíneas g) e h) do artigo 4.º

g) A violação do disposto no n.º 1 do artigo 16.º constitui
contra-ordenação punida com coima de 10 euros a uma
vez e meia o salário;

h) A deposição de resíduos diferentes daqueles a que se desti-
nam os recipientes de deposição selectiva é passível de
coima de 25 euros a metade do salário mínimo nacional;

i) O desvio dos seus lugares dos equipamentos de deposição
que se encontrem na via pública, quer sirvam a população
em geral, quer se destinem a apoio dos serviços de limpe-
za, é passível de coima de 25 euros a uma vez o salário
mínimo nacional;

j) O lançamento nos equipamentos de deposição afectos a
RSU monstros e de resíduos especiais, nomeadamente pe-
dras, terras, entulhos e resíduos tóxicos ou perigosos, é
passível de coima de 1 a 10 vezes o salário mínimo na-
cional;
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k) Os recipientes de deposição de RSU distribuídos exclusi-
vamente a um determinado local de produção pela Câma-
ra Municipal da Ribeira Grande apenas podem ser utiliza-
dos pelos seus responsáveis, nos termos do artigo 16.º deste
Regulamento, pelo que incumprimento do disposto é pas-
sível de coima de 10 euros a 50 euros.

Artigo 69.º

Relativamente à higiene e limpeza nas vias e outros espaços
públicos as seguintes contra-ordenações são punidas com as coi-
mas indicadas:

a) Fornecer qualquer tipo de alimento nas vias e outros es-
paços públicos, susceptível de atrair animais errantes, sel-
vagens ou que vivem em estado semi-doméstico no meio
urbano, é passível de coima de 10 euros a 50 euros.

b) Remover, remexer ou escolher resíduos contidos nos equi-
pamentos de deposição, é passível de coima de 25 euros
a metade do salário mínimo nacional;

c) Lavar imóveis, utilizando mangueiras e detergentes, e ve-
ículos automóveis, nas vias e outros espaços públicos, é
passível de coima de 50 euros a uma vez o salário míni-
mo nacional;

d) Pintar veículos automóveis nas vias e outros espaços pú-
blicos é passível de coima de metade a duas vezes o salá-
rio mínimo nacional;

e) Lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisquer detritos ou
objectos, é passível de coima de 12,50 euros a uma vez o
salário mínimo nacional;

f) Vazar águas poluídas, tintas, óleos ou outros líquidos po-
luentes nas vias e outros espaços públicos, é passível de
coima de 25 euros a dez vezes o salário mínimo nacional;

g) Efectuar queimadas de resíduos sólidos ou sucata, a céu
aberto, é passível de coima de uma a dez vezes o salário
mínimo nacional;

h) Não proceder à limpeza de todos os resíduos provenien-
tes de obras que afectem o asseio das vias e outros espa-
ços públicos, é passível de coima de uma a oito vezes o
salário mínimo nacional.

Artigo 70.º

1 — O abandono de resíduos sólidos urbanos bem como a sua
emissão, transporte, armazenagem, tratamento, valorização ou
eliminação por entidades ou em instalações não autorizadas, cons-
titui contra-ordenação, punível com a coima de 25 euros a uma
vez o salário mínimo nacional, no caso de pessoas singulares, e de
uma a cinco vezes o salário mínimo nacional, no caso de pessoas
colectivas.

2 — A descarga de resíduos sólidos urbanos salvo em locais e
nos termos determinados por autorização prévia, constitui con-
tra-ordenação punível com a coima de 200 euros a 500 euros por
metro cúbico, ou fracção.

Artigo 71.º

Para efeito do presente Regulamento entende-se por salário
mínimo nacional a remuneração mínima mensal garantida devida-
mente autorizada nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 325/
2001, de 17 de Dezembro.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

Artigo 72.º

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua pu-
blicação no Diário da República.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Aviso n.º 121/2004 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos
efeitos, torna-se público que, por meu despacho de hoje, foi cele-
brado o contrato de trabalho a termo certo, pelo período de um
ano, com início a 5 de Dezembro de 2003, com a auxiliar dos
serviços gerais, Rosa Luísa Alves Teixeira, a que corresponde o
vencimento de 387,91 euros, escalão 1, índice 125.

5 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, José Savino
dos Santos Correia.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Aviso n.º 122/2004 (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 pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público que
por meu despacho datado de 2 de Dezembro de 2003, foram pror-
rogados, pelo período de seis meses, os prazos dos contratos a termo
certo, celebrados com os cantoneiros, Jorge Nicolau Rocha Iná-
cio, João de Meneses Pacheco Lobão, José Inácio Bettencourt e
João Manuel da Silva Bettencourt.

4 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, José Ra-
mos de Aguiar.

Aviso n.º 123/2004 (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 pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público que
esta Câmara Municipal renovou o contrato por mais seis meses,
com início em 24 de Dezembro do corrente ano, o contrato de
trabalho a termo certo, com Rogério Paulo da Cunha de Sousa,
auxiliar de serviços gerais.

4 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, José Ra-
mos de Aguiar.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO

Aviso n.º 124/2004 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câma-
ra proferido no dia 29 de Outubro de 2003, foi renovado, por mais
quatro meses, o contrato a termo certo, inicialmente celebrado
no dia 2 de Dezembro de 2002, com António de Almeida Fonseca
para o cargo de coveiro.

3 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara, Luís Ma-
nuel de Magalhães Cabral.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Edital n.º 20/2004 (2.ª série) — AP . — Nuno Duarte de Moura
Peixoto Valente, presidente da Câmara Municipal de Sousel, em
exercício:

Torna público que, por deliberação tomada em reunião ordiná-
ria pública realizada em 26 de Novembro de 2003, e nos termos
do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, é sub-
metido a inquérito público o projecto de Regulamento Municipal
de Distribuição e Abastecimento de Água do Município de Sousel,
pelo período de 30 dias, a contar da data da publicação do presen-
te edital na 2.ª série do Diário da República, durante o qual po-
derá o mesmo ser consultado na secretaria desta Câmara Munici-
pal durante as horas normais de expediente, e sobre ele serem
formuladas por escrito, as observações tidas por convenientes,
dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Sousel.

Para geral conhecimento se publica este edital e outros de igual
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.

3 de Dezembro de 2003. — O Presidente da Câmara Municipal,
em exercício, Nuno Duarte de Moura Peixoto Valente.

Projecto de Regulamento Municipal de Distribuição
e Abastecimento de Água do Município de Sousel

Preambulo

A actualização do quadro jurídico nacional no sector do abas-
tecimento de água, com o intuito de garantir a sua conformida-
de com as normas comunitárias, entretanto produzidas sobre a
matéria, foi concretizada com a publicação e entrada em vigor
do Decreto-Lei n.º 207/94, de 6 de Agosto, diploma este com-
plementado com a publicação do correspondente quadro regula-
mentar atinente aos sistemas públicos e prediais de distribuição
de água potável, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 23/
95, de 23 de Agosto.


