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c) Assegurar as plataformas tecnológicas que garantam as ações 
de racionalização e modernização do funcionamento dos serviços 
municipais;

d) Definir, planear e gerir os projetos informáticos do município, 
acompanhando o seu planeamento, desenvolvimento e implemen-
tação;

e) Gerir os equipamentos informáticos e respetiva manutenção e 
renovação;

f) Manter e atualizar as aplicações informáticas e apoiar os seus 
utilizadores;

g) O exercício, em geral, de competências que a lei atribua ou 
venha a atribuir ao Município relacionadas com as descritas nas 
alíneas anteriores.»

Deverá ainda ser substituído o anexo II pelo seguinte anexo.
10 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme 

Pinto. 

 ANEXO II 
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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 8344/2014

Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil.

No uso das competências que se encontram previstas na alínea g), 
n.º 1 do artigo 25.º, e alínea k), n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I, 
da Lei n.º 75/2013, de 12.09, torna -se público que, em conformi-
dade com o disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, se encontra em apreciação pública pelo prazo de 
30 dias a contar da data da publicação no Diário da República, o 
Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil, aprovado por 
maioria, em Projeto, em reunião ordinária da Câmara Municipal, 
realizada no dia 19 -06 -2014, e em sessão ordinária da Assem-
bleia Municipal, realizada no dia 30 -06 -2014, o qual a seguir se 
transcreve.

No decurso desse período o Projeto de Regulamento da Taxa Mu-
nicipal de Proteção Civil, encontra -se disponível para consulta nos 
serviços de atendimento ao público da Câmara Municipal de Odemira, 
onde poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9:00 às 16:00 horas, 
bem como no sítio do Município na Internet (www.cm -odemira.pt), 
devendo quaisquer sugestões, ser formuladas por escrito e dirigidas 
à Câmara Municipal de Odemira até às 16:00 horas do último dia do 
prazo acima referido.

9 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro.

Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil

Preâmbulo
De acordo com a lei de Bases da Proteção Civil, a Lei n.º 27/2006, 

de 03 de julho, na sua atual redação, “a proteção civil é a atividade de-
senvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais, pelos 
cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade 
de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou 
catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas 
e bens em perigo quando aquelas situações ocorram”.

A proteção civil é uma atividade de caráter permanente, multidisci-
plinar e plurissectorial.

Por seu turno, a Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, que define o 
enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito 
municipal, estabelece como objetivos fundamentais da proteção civil 
municipal: “prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave 
ou de catástrofe deles resultantes; atenuar os riscos coletivos e limitar 
os seus efeitos [...]; socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos 
em perigo, proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado 
interesse público; e apoiar a reposição da normalidade da vida das 
pessoas em áreas afetadas por acidente grave ou catástrofe”.

Dos diferentes princípios especiais pelos quais a atividade de prote-
ção civil se deve reger merecem aqui especial referência o princípio da 
prevenção e precaução, segundo o qual os riscos devem ser antecipados 
de forma a eliminar as suas causas ou reduzir as suas consequências 
e o princípio da cooperação que assenta no reconhecimento de que a 
proteção civil constitui atribuição do Estado, das Regiões Autónomas 
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e das Autarquias Locais e dever dos cidadãos e de todas as entidades 
públicas e privadas.

O cidadão tem o direito de ter à sua disposição informações concretas 
sobre os riscos coletivos e como prevenir e minimizar os seus efeitos, 
caso ocorram. Tem, também, direito a ser prontamente socorrido sempre 
que aconteça um acidente ou catástrofe.

A este direito corresponde, todavia, um dever de comparticipar na 
despesa pública local gerada com a proteção civil na área do seu muni-
cípio de forma a tornar o sistema de proteção civil municipal sustentável 
do ponto de vista financeiro.

O artigo 5.º, n.º 2 da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro, prevê a 
possibilidade das autarquias locais criarem “taxas para financiamento 
de utilidades geradas pela realização de despesa pública local, quando 
desta resultem utilidades divisíveis que beneficiem um grupo certo e 
determinado de sujeitos, independentemente da sua vontade”, estipu-
lando a alínea f) do n.º 1, do seu artigo 6.º que as taxas das autarquias 
locais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela 
atividade dos municípios, designadamente “pela prestação de serviços 
no domínio da prevenção de riscos e da proteção civil”.

O Município de Odemira tem vindo, desta forma, ao longo dos anos, 
a investir acentuadamente na área da proteção civil e da prevenção de 
riscos. Para além da estrutura municipal de proteção civil e dos corpos 
de bombeiros, tem em permanente funcionamento a Comissão Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a Equipa de Intervenção Perma-
nente e a Equipa de Sapadores Florestais, promovendo de forma regular 
e continuada atividades de formação cívica com especial incidência nos 
domínios da prevenção contra o risco de incêndio, acidentes químicos, 
ventos ciclónicos, cheias e outras catástrofes.

Nesta conformidade, e em cumprimento do enquadramento legal, o 
presente Regulamento vem fixar as condições de criação, lançamento, 
liquidação e cobrança da taxa municipal de proteção civil.

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa; do n.º 1 do artigo 8.º da Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro; do artigo 20.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro; da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; e dos 
artigos 114.º a 119.º do Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 2.º
Objeto

1 — O presente Regulamento estabelece as disposições respeitantes 
à liquidação, cobrança e pagamento da taxa municipal de proteção civil 
devida pela prestação de serviços no domínio da prevenção de riscos e 
da proteção civil, doravante designada por TMPC.

2 — A TMPC tem por objeto compensar financeiramente o Município 
de Odemira pela despesa pública local, realizada no âmbito da prevenção 
de riscos e da proteção civil, e constitui a contrapartida do Município, 
designadamente:

a) Pela prestação de apoio aos serviços de bombeiros;
b) Pela prestação de serviços de proteção civil;
c) Pelo funcionamento da comissão municipal de defesa da floresta 

contra incêndios;
d) Pelo cumprimento e execução do plano de emergência municipal;
e) Pela prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, de proteção 

e socorro de populações;
f) Pela promoção de ações de proteção civil e de sensibilização para 

a prevenção de riscos.

Artigo 3.º
Âmbito de aplicação

1 — A presente TMPC, aplica -se às pessoas singulares que residam 
na área do Município de Odemira e às pessoas coletivas que aí desen-
volvam atividade empresarial.

2 — A TMPC aplica -se, de igual forma às entidades gestoras de infra-
estruturas instaladas, total ou parcialmente, no Município de Odemira, 
designadamente as rodoviárias, ferroviárias e de eletricidade.

3 — Para efeitos do n.º 1 do presente artigo, a TMPC aplica -se a 
todas as pessoas singulares e coletivas que detenham com o Município 
de Odemira, ou com empresa intermunicipal por este participada, con-
trato contínuo, designadamente um contrato de fornecimento de água, 
de águas residuais ou de recolha de resíduos urbanos.

Artigo 4.º

Taxa

1 — A TMPC a aplicar é a constante do Regulamento de Taxas, Preços 
e Outras Receitas do Município de Odemira.

2 — A TMPC pode ser agravada até 50 % face ao valor base, por 
deliberação fundamentada da Assembleia Municipal de Odemira, sob 
proposta da Câmara Municipal de Odemira, designadamente quando 
se trate de pessoas singulares ou coletivas que exerçam uma ação ou 
atividade de acrescido risco.

Artigo 5.º

Procedimento na liquidação e cobrança

1 — A TMPC será incluída na fatura mensal de serviço de água e 
resíduos, emitida pelo Município de Odemira.

2 — A fatura deverá descriminar expressamente o montante da taxa 
aplicável.

3 — No caso das entidades gestoras de infraestruturas, e outras em 
que tal se justifique, a liquidação da TMPC será efetuada por documento 
de cobrança a enviar por correio registado, durante o primeiro trimestre 
de cada ano.

4 — Do documento de cobrança constará o montante a pagar e o 
respetivo prazo de pagamento.

Artigo 6.º

Pagamento

O pagamento da TMPC poderá fazer -se, pelos meios de pagamento 
disponíveis no Município de Odemira, designadamente através da te-
souraria, transferência bancária, multibanco ou quaisquer outros meios 
presenciais ou eletrónicos existentes, sendo para o efeito indicado na 
fatura ou no documento de cobrança os respetivos dados necessários.

Artigo 7.º

Isenções

1 — As isenções a aplicar são as constantes no Regulamento de Taxas, 
Preços e Outras Receitas do Município de Odemira.

2 — O pagamento da TMPC pode ainda ser isento, total ou parcial-
mente, por deliberação fundamentada da Assembleia Municipal de 
Odemira, sob proposta da Câmara Municipal de Odemira.

Artigo 8.º

Incumprimento

1 — Findo o prazo estipulado para o pagamento da TMPC, vence -se 
juros de mora à taxa legal.

2 — Consideram -se em mora as TMPC liquidadas, cujo prazo de 
pagamento já tenha decorrido, sem que o mesmo tenha sido realizado.

3 — O não pagamento da TMPC implica a extração da respetiva 
certidão de dívida e o seu consequente envio aos serviços competentes, 
para efeitos de execução fiscal nos termos do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário.

Artigo 9.º

Dúvidas e omissões

Quaisquer dúvidas ou omissões resultantes da interpretação ou apli-
cação do presente Regulamento serão resolvidas pela Câmara Municipal 
de Odemira, de harmonia com as regras legais e regulamentares em 
vigor.

Artigo 10.º

Norma transitória

Até à inclusão da TMPC e respetivas isenções no Regulamento de 
Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Odemira estão em 
vigor as constantes do Anexo I do presente Regulamento.

Artigo 11.º

Disposições finais

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil após a 
respetiva publicitação, nos termos legais.
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ANEXO I
1 — A TMPC anual a cobrar relativamente às pessoas singulares ou 

coletivas, no âmbito do n.º 1 do artigo 3.º, é determinada da seguinte 
forma:

a) Pessoas singulares: 0,75€ mês;
b) Pessoas coletivas: 1,20€ mês.

2 — A TMPC anual a cobrar relativamente às entidades gestoras das 
infraestruturas instaladas no Município de Odemira, no âmbito do n.º 2 
do artigo 3.º, é determinada da seguinte forma:

a) Redes Rodoviárias — 0,10 € por cada metro linear de infraes-
truturas;

b) Redes Ferroviárias — 0,60 € por cada metro linear de infraes-
truturas;

c) Redes de Eletricidade — Muita Alta Tensão — 0,90 € por cada 
metro linear de infraestruturas;

d) Redes de Eletricidade — Alta Tensão — 0,70 € por cada metro 
linear de infraestruturas;

e) Redes de Eletricidade — Média Tensão — 0,05 € por cada metro 
linear de infraestruturas.

ANEXO II

Fundamentação Económico -Financeira da TMPC
1 — Introdução
De acordo com o n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de 

dezembro — Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL), 
os regulamentos relativos a taxas municipais deverão obrigatoriamente, 
sob pena de nulidade, conter a indicação da base de incidência objetiva e 
subjetiva das taxas, o seu valor ou a fórmula de cálculo do valor a cobrar, 
a fundamentação económico financeira, as isenções e sua fundamentação, 
o modo de pagamento e outras formas de extinção da prestação tributária 
admitidas e a admissibilidade do pagamento em prestações.

O presente documento visa a fundamentação económico -financeira 
do valor das taxas municipais de proteção civil (TMPC), tendo em 
consideração o princípio da equivalência jurídica em que o valor das 
taxas dos municípios é fixado tendo em conta o princípio da propor-
cionalidade, não ultrapassando o custo da atividade pública local ou o 
benefício auferido pelo particular.

O artigo 8.º da citada legislação, estipula que as taxas das autarquias 
locais são criadas por regulamento aprovado pelo órgão deliberativo 
respetivo, o qual deverá conter obrigatoriamente a fundamentação 
económico -financeira relativo ao valor das taxas, designadamente os 
custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, amortizações e futuros 
investimentos realizados ou a realizar pela autarquia local.

Para melhor compreensão da presente fundamentação, procede -se 
de seguida à justificação e apresentação da metodologia adotada no 
apuramento da taxa municipal de proteção civil (TMPC).

2 — Justificação
De acordo com a lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 

3 de julho) a proteção civil é uma atividade desenvolvida pelo Estado, 
Regiões Autónomas e Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas as 
entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos cole-
tivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os 
seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando 
aquelas situações ocorram.

As taxas previstas no Anexo I do Regulamento da TMPC do Município 
de Odemira referem -se ao serviço público prestado pelos Bombeiros e 
pela Proteção Civil Municipal, no âmbito dos serviços de:

a) Prevenção dos riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou 
de catástrofe deles resultantes;

b) Atenuação dos riscos coletivos e limitação dos seus efeitos no caso 
de ocorrência de acidente grave ou de catástrofe;

c) Socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo e 
proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse 
público;

d) Reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas 
por acidente grave ou catástrofe.

3 — Metodologia
3.1 — Enquadramento
O estudo procurou demonstrar os critérios de determinação dos custos 

da atividade pública para a fixação das taxas, tendo em conta os aspetos 
inerentes aos mesmos de forma a garantir uma maior equidade na sua 
aplicação.

Inicialmente, foram identificados os processos que conduzem a ser-
viços prestados pelo Município de Odemira aos particulares, empresas 
e demais entidades e pelos quais os mesmos têm de pagar taxas, tendo 

sido definidos que intervenções, no âmbito das funções e competências 
da Proteção Civil Municipal, são passíveis de ocorrerem nas seguintes 
situações/ tipologias:

a) Em prédios urbanos;
b) Em prédios com atividade comercial/serviços/industrial;
c) Em vias rodoviárias;
d) Em vias ferroviárias;
e) Em outras infraestruturas, nomeadamente eletricidade, entre outras.

A determinação do valor do custo das taxas alicerçou -se, sobretudo, 
nos custos diretos envolvidos. Contudo, convém referir que, na maioria 
das situações, existem significativos custos indiretos que concorrem 
para a sua efetivação.

A metodologia seguida para o apuramento do valor das taxas teve 
em consideração apenas o referencial de base do custo da contrapartida 
(perspetiva objetiva) e de uma perspetiva subjetiva, para os prédios 
urbanos, com um custo social a ser suportado pelo Município.

Assim, o valor das taxas foi calculado com base nos custos suportados 
pelo Município para a prestação do serviço, sendo que:

a) No caso do valor da taxa prevista para os prédios urbanos, e para as 
empresas com atividade industrial, de comércio e serviços, o município 
assume parte dos custos da atividade pública de Proteção Civil, para que 
o particular e as empresas não tenham que suportar o valor real da taxa, 
atendendo ao dever de serviço público, ao fato de se tratar de uma nova 
taxa e à sua própria especificidade, bem como à conjuntura económica 
de crise global que se verifica;

b) Quanto às taxas aplicáveis às entidades gestoras de infraestruturas, 
o valor previsto da taxa aplicável corresponde ao custo da atividade 
pública de Proteção Civil, acrescida de uma majoração por se tratarem 
de atividades com benefício económico associado ao risco acrescido da 
operação em termos de Proteção Civil;

c) Dado o elevado risco de ocorrência de eventos graves na área da 
proteção civil, o Município, mediante deliberação da Assembleia da Mu-
nicipal, sob proposta da Câmara Municipal, pode definir uma majoração 
até 50 %, para ações ou atividades de risco acrescido, designadamente 
e como exemplo os prédios devolutos.

O fluxograma seguinte representa a metodologia utilizada no presente 
estudo que esteve na base da fixação da TMPC: 

  

Perspetiva Objetiva  
 

Perspetiva Subjetiva 

Custos da Atividade Económica Direta 

Custo Social Suportado pelo Município 

Benefício Económico Associado à Proteção Civil 

 Através do fluxograma anterior, que demonstra graficamente as com-
ponentes a que o apuramento da TMPC obedeceu, verifica -se que a 
determinação do valor da taxa a fixar pelo Município de Odemira teve 
em consideração duas vertentes: económica (custo direto da atividade 
económica) e social (custo social suportado pelo Município).

Assim, no apuramento do custo das operações relacionadas com Pro-
teção Civil seguiu -se o critério de tentar ser o mais objetivo possível na 
definição de cada uma das tarefas inerentes às operações praticadas que 
dão lugar ao pagamento das taxas, no estrito cumprimento do princípio, 
já referido anteriormente, da proporcionalidade.

Em suma, a TMPC, traduz -se no custo da atividade pública e incide 
sobre as utilidades prestadas ou geradas pela atividade do município, 
na prestação concreta de um serviço público local, na utilização privada 
de bens dos domínios público e privado do município.

3.2 — Método de Cálculo
O método de cálculo foi suportado nos dados contabilísticos relativos 

aos custos diretos relacionados com o exercício da atividade de Proteção 
Civil, referentes ao exercício económico de 2013, bem como as aquisi-
ções de bens e serviços, pessoal e custos com os investimentos.

As rubricas de custos relevantes no orçamento, retirados do sistema de 
contabilidade analítica do município, e que serviram de base ao cálculo 
da TMPC são as seguintes:

Custos com pessoal;
Bens e serviços requisitados;
Viaturas;
Transferências (correntes e de capital);

Deste modo, obtivemos um montante total de despesa associada à 
área Proteção Civil de 452.056,74 €, resultando daí o valor da TMPC, 
conforme o demonstra o Quadro Anexo.
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4 — Conclusão
A presente fundamentação económico financeira da TMPC a adotar 

pelo Município de Odemira baseia -se na legislação atualmente em vigor, 
nomeadamente, na verificação dos princípios da proporcionalidade e da 
equivalência jurídica previstas no RGTAL, tendo ainda por base critérios 
sociais e políticos ao nível da concessão de um benefício sob a forma 
de custo social suportado pelo Município.
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 MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Aviso n.º 8345/2014

Revisão do Plano Diretor Municipal de Pedrógão Grande

Discussão Pública
Valdemar Gomes Fernandes Alves, Presidente da Câmara Municipal 

de Pedrógão Grande, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro (RJIGT), na sua atual redação, con-
jugado com o n.º 7 do artigo 96.º do mesmo diploma legal e dos n.os 6, 
7 e 8 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, 
torna público que a Câmara Municipal de Pedrógão Grande, em reunião 
extraordinária de 19 de junho de 2014, deliberou proceder à abertura 
de um período de 45 dias, com inicio em 1 de agosto e términos a 
3 de outubro de 2014 para a discussão pública da proposta de revisão 
do Plano Diretor Municipal de Pedrógão Grande e respetivo relatório 
ambiental. Durante o período de discussão pública, a Câmara Munici-
pal promoverá 5 sessões públicas de esclarecimento, em 9 de agosto e 
a 27 de setembro de 2014, pelas 17 horas, no salão nobre da Câmara 
Municipal de Pedrógão Grande, a 6 de setembro de 2014 pelas 14 h 
na sede da Freguesia da Graça, na localidade da Graça, pelas 17 h na 
sede da Freguesia de Vila Facaia, na localidade de Vila Facaia e pelas 
20 h na sede da Associação de Melhoramentos de Escalos do Meio, na 
localidade de Escalos do Meio. Os documentos que integram a proposta 
de revisão do Plano Diretor Municipal de Pedrógão Grande, nomeada-
mente as peças gráficas, o regulamento do plano e o relatório do plano e 
programa geral de execução, bem como, o respetivo relatório ambiental, 
o parecer final da comissão de acompanhamento e os demais pareceres 
emitidos, encontram -se disponíveis para consulta dos interessados nos 
Serviços Técnicos, sito no Largo da Devesa, n.º 14, 3270 -101 Pedrógão 
Grande, todos os dias úteis das 9 h às 12.30 h e das 14 h às 17.30 h, 
e na página da Internet da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, 
em www.cm -pedrogaogrande.pt. No decorrer do período de discussão 
pública, os interessados podem formular, por escrito, reclamações, 
observações e sugestões sobre a proposta de revisão do Plano Diretor 
Municipal de Pedrógão Grande e respetivo relatório ambiental, dirigidas 
ao Presidente da Câmara Municipal, utilizando para o efeito o impresso 
próprio que pode ser obtido nos Serviços Técnicos ou na página da 
Internet da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. As reclamações, 
observações e sugestões poderão ser enviadas por carta registada com 
aviso de receção, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal para o 
Largo da Devesa, n.º 14, 3270 -101 Pedrógão Grande, ou entregues 
diretamente nos serviços indicados no parágrafo anterior, bem como 
por correio eletrónico para geral@cm -pedrogaogrande.pt. Concluído o 
período de discussão pública, a Câmara Municipal de Pedrógão Grande 
ponderará as reclamações, observações e sugestões e pedidos de escla-
recimentos apresentados pelos interessados, ficando obrigada a resposta 
fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: a des-
conformidade com outros instrumentos de gestão territorial eficazes; a 
incompatibilidade com planos, programas e projetos que devessem ser 
ponderados na fase de elaboração; a desconformidade com disposições 
legais e regulamentares aplicáveis; a eventual lesão de direitos subje-
tivos; em conformidade com o n.º 5 do artigo 77.º do RJIGT. Mais se 
informa que, atentas as novas regras urbanísticas constantes da revisão 
do Plano Diretor Municipal de Pedrógão Grande, os procedimentos 
de informação prévia, comunicação prévia e de licenciamento ficam 
suspensos a partir da data fixada para o início do período de discussão 
pública e até à data da entrada em vigor do Plano, em conformidade 
com o artigo 117.º do RJIGT.

9 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Valdemar 
Gomes Fernandes Alves.
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 MUNICÍPIO DE PENACOVA

Edital n.º 630/2014
Torna público que a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada 

em 4 de julho de 2014, deliberou aprovar o Projeto de Regulamento 
Municipal de Resíduos Urbanos e submetê -lo a apreciação pública, nos 
termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, pelo 
prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do presente edital na 
2.ª série do Diário da República, podendo o Projeto ser consultado no 
site do Município em www.cm -penacova.pt, bem como no Balcão Único 
de Atendimento Municipal, durante o horário normal de atendimento, 
das 9,00 horas às 16,00 horas.

Os interessados deverão apresentar as suas sugestões de alteração 
ao Projeto, por escrito, para a morada de Município de Penacova, 
Largo Alberto Leitão, 5, 3360 -341 Penacova, ou através do e -mail 
geral@cm -penacova.pt.

Para conhecimento geral, se publica este edital e outros de igual teor 
que vão ser afixados nas sedes das freguesias e uniões das freguesias, 
bem como em outros locais de estilo.

10 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Humberto Oliveira.

Regulamento de Resíduos Urbanos

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente Regulamento é aprovado ao abrigo do disposto no artigo 62.º 
do Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, com respeito pelas exigências constantes da Lei n.º 23/96, 
de 26 de julho, e do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, todos 
na redação atual.

Artigo 2.º
Objeto

O presente Regulamento define as regras a que obedece a prestação 
do serviço de gestão de resíduos urbanos no Município de Penacova, 
bem como a gestão de resíduos de construção e demolição sob sua 
responsabilidade.

Artigo 3.º
Âmbito de aplicação

O presente Regulamento aplica -se em toda a área do Município de 
Penacova às atividades de recolha e transporte do sistema de gestão de 
resíduos urbanos.

Artigo 4.º
Legislação aplicável

1 — Em tudo quanto for omisso neste Regulamento, são aplicá-
veis as disposições legais em vigor respeitantes aos sistemas de gestão 
de resíduos urbanos, designadamente as constantes do Decreto -Lei 
n.º 194/2009, de 20 de agosto, e do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro.

2 — A recolha, o tratamento e a valorização de resíduos urbanos 
observam designadamente os seguintes diplomas legais:

a) Decreto -Lei n.º 366 -A/97, de 20 de dezembro, relativo à gestão de 
embalagens e resíduos de embalagens;

b) Decreto -Lei n.º 230/2004, de 10 de dezembro, relativo à gestão de 
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE);

c) Decreto -Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e Portaria n.º 417/2008, 
de 11 de junho, relativos à gestão de resíduos de construção e demo-
lição (RCD);

d ) Decreto -Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, relativo à gestão dos 
resíduos de pilhas e de acumuladores;

e) Decreto -Lei n.º 267/2009, de 29 de setembro, relativo à gestão de 
óleos alimentares usados (OAU);

f ) Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, relativa ao transporte de 
resíduos.

3 — O serviço de gestão de resíduos obedece às regras de prestação 
de serviços públicos essenciais destinadas à proteção dos utilizadores 




