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DIÁRIO DA REPÚBLICA, APÊNDICE Nº39, II SÉRIE, N.º 78, DE  2 DE ABRIL DE 2001 
 
REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONCELHO DA MAIA 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1º 

 
Compete à Câmara Municipal da Maia, nos termos do Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro, directamente ou 
por delegação, assegurar a gestão dos resíduos sólidos urbanos  produzidos no Concelho da Maia. 
 

CAPÍTULO II 
Tipos de resíduos sólidos 

 
Artigo 2º 

 
1 -  Entende-se por resíduos sólidos quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz, ou tem 

intenção ou obrigação de se desfazer, nomeadamente os previstos em Portaria, em conformidade com o 
Catálogo Europeu de Resíduos aprovado por decisão da Comissão Europeia. 

2 -  São considerados resíduos sólidos urbanos, adiante designados por RSU, os seguintes resíduos sólidos: 
a) Resíduos sólidos domésticos: os resíduos caracteristicamente produzidos nas habitações, nomeadamente os 

provenientes das actividades de preparação de alimentos e de limpeza; 
b) Monstros: objectos volumosos fora de uso provenientes das habitações que, pelo seu volume, forma ou 

dimensões, não possam ser removidos através dos meios normais de remoção; 
c) Resíduos verdes urbanos: os resíduos provenientes da limpeza e manutenção de jardins públicos ou afectos a 

habitações, designadamente troncos, ramos, folhas e ervas; 
d) Resíduos sólidos de limpeza pública: os resíduos provenientes da limpeza pública, entendendo-se esta como o 

conjunto de actividades destinadas a recolher os resíduos sólidos existentes nas vias e outros espaços públicos; 
e) Resíduos sólidos urbanos de origem comercial: os resíduos produzidos 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 domésticos e cuja produção diária 
não exceda  1100 litros; 

f) Resíduos sólidos urbanos de origem industrial: os resíduos produzidos por uma única entidade, em resultado 
de actividades acessórias das unidades industriais que, pela sua natureza ou composição, sejam semelhantes 
aos resíduos sólidos domésticos, nomeadamente os provenientes de refeitórios e escritórios, e cuja produção 
diária não exceda  1100 litros; 

g) Resíduos sólidos urbanos de origem hospitalar: os resíduos produzidos em unidades prestadoras 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, que não estejam contaminados 
em termos da legislação em vigor, que pela sua natureza ou composição sejam semelhantes aos resíduos 
sólidos domésticos e cuja produção diária não exceda 1100 litros. 

3 - São considerados resíduos sólidos especiais os seguintes resíduos sólidos:  
a) Resíduos sólidos industriais: os resíduos gerados em actividades industriais, bem como os que resultem das 

actividades de produção e distribuição de electricidade, gás e água; 
b) Resíduos sólidos hospitalares: os resíduos produzidos em unidades 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, que apresentem, ou sejam susceptíveis de apresentar, alguma 
perigosidade de contaminação, constituindo perigo para a saúde pública ou para o ambiente, nos termos da 
legislação em vigor; 

c) Resíduos sólidos perigosos: os resíduos que, nos termos da alínea b) do artigo 3º do Decreto-Lei nº 239/97, de 
9 de Setembro, apresentem características de perigosidade para a saúde e para o ambiente; 

d) Outros resíduos especiais: outros resíduos excluídos, por normas especiais, do conceito de RSU. 
4- São definidos como outros tipos de resíduos os resíduos não considerados como urbanos, industriais ou 

hospitalares, nomeadamente: 
a) Resíduos sólidos de origem comercial: os resíduos que, embora apresentem características semelhantes aos 

resíduos indicados na alínea e) do número 2 anterior, atinjam uma produção diária superior a 1100 litros; 
b) Resíduos sólidos de origem industrial: os resíduos produzidos a nível de actividades acessórias das unidades 

industriais que embora apresentem características semelhantes aos resíduos indicados na alínea f) do número 
2 anterior, atinjam uma produção diária superior a 1100 litros; 

c) Resíduos sólidos de origem hospitalar: os resíduos que embora apresentem características semelhantes aos 
resíduos indicados na alínea g)  do número 2 anterior, atinjam uma produção diária superior a 1100 litros; 
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d) Entulhos: os resíduos resultantes de obras públicas ou particulares, tais como terras, pedras, escombros ou 
produtos similares; 

e) Outros resíduos: os resíduos  que de acordo com a legislação possam ser incluídos nesta categoria. 
 

CAPÍTULO III 
Sistemas de resíduos sólidos 

 
Artigo 3º 

 
1 -  Define-se sistema de resíduos sólidos como o conjunto de obras de construção civil, equipamentos mecânicos e 

ou eléctricos, viaturas, recipientes e acessórios, recursos humanos, institucionais e financeiros, e de estruturas 
de gestão, destinados a assegurar, em condições de eficiência, segurança e inocuidade, a deposição, recolha, 
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos sob quaisquer das formas 
enunciadas no Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro. 

2 -  Entende-se por gestão do sistema de resíduos sólidos o conjunto de actividades de carácter técnico, 
administrativo e financeiro necessárias 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 destino final, depois de se proceder ao seu encerramento. 

3 -  O sistema de resíduos sólidos urbanos, adiante designado por SRSU, é o sistema que opera com resíduos 
sólidos urbanos. 

 
Artigo 4º 

 
O SRSU engloba, no todo, ou em parte, as componentes técnicas e actividades complementares de gestão abaixo 
indicadas: 
a) Produção 
b) Remoção 

b1) Indiferenciada 
b2) Selectiva 
b3) Limpeza pública 

c) Tratamento 
d) Valorização 
e) Eliminação 
f) Actividades complementares: 

f1) Conservação e manutenção dos equipamentos e das infra-estruturas; 
f2) Actividades de carácter técnico, administrativo, financeiro e de fiscalização. 

 
Artigo 5º 

 
1 -  Define-se produção como a geração de RSU na origem. 
2 -  Define-se local de produção como o local onde se geram RSU. 
 

Artigo 6º 
 
1 -  Define-se remoção como o afastamento dos RSU dos locais de produção, mediante deposição, recolha e 

transporte, integrando ainda a limpeza pública. 
2 -  Define-se deposição e recolha nos seguintes termos: 
a) Deposição é o acondicionamento dos RSU, nos recipientes determinados pela Câmara Municipal da Maia a 

fim de serem recolhidos; 
b) Deposição selectiva é o acondicionamento das fracções dos resíduos sólidos passíveis de valorização, em 

recipientes ou locais com características específicas, indicados para o efeito; 
c) Recolha é a passagem dos RSU dos recipientes  de deposição, com ou sem inclusão destes, para as viaturas de 

transporte; 
d) Recolha selectiva é a passagem das fracções valorizáveis dos RSU, dos locais ou recipientes apropriados, 

para as viaturas de transporte. 
3 -  A limpeza pública compreende um conjunto de actividades, levadas a cabo pelos Serviços Municipais, com a 

finalidade de libertar de sujidade e resíduos as vias e outros espaços públicos, nomeadamente: 
a) Limpeza dos arruamentos, passeios e outros espaços públicos, incluindo a varredura, lavagem e eventual 

desinfecção dos mesmos, limpeza de sarjetas e sumidouros, corte de mato e de ervas e monda química, 
remoção de cartazes e outra publicidade indevidamente colocada; 

b) Despejo, lavagem e desinfecção de papeleiras. 
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Artigo 7º 
 

As restantes componentes técnicas, mencionadas no artigo 4º anterior, são definidas em conformidade com o 
estabelecido na legislação em vigor, nomeadamente, o Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro e o Decreto-Lei nº 
366-A/97, de 20 de Dezembro. 
 

CAPÍTULO IV 
Remoção de Resíduos Sólidos Urbanos 

 
SECÇÃO I 

Deposição dos Resíduos Sólidos Urbanos 
 

SUBSECÇÃO I 
Sistema de Deposição e Armazenamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

 
Artigo 8º 

 
1 - Define-se sistema de deposição e armazenamento como o conjunto de infra-estruturas destinadas ao 

armazenamento de resíduos no local de produção. 
2 - Os sistemas de deposição e armazenamento dos resíduos sólidos urbanos encontram-se definidos nas Normas 

Técnicas Sobre os Órgãos de Deposição e Armazenamento de Resíduos Sólidos em Edificações no Concelho 
da Maia, identificadas pela sigla NTRS, que constam em anexo a este Regulamento e que dele fazem parte 
integrante. 

3 - As NTRS definem duas soluções a nível do sistema de deposição dos resíduos sólidos: 
a) Compartimento para armazenamento de contentores; 
b) Compartimento para armazenamento de contentores-compactadores. 
 

Artigo 9º 
 
1-  Os projectos de construção nova, reconstrução e ampliação de edifícios na área do Concelho da Maia devem, 

a partir da data da entrada em vigor do presente Regulamento, incluir obrigatoriamente um dos sistemas 
definidos no número 3 do artigo 8º. 

2- Devem fazer parte integrante dos projectos referidos no número anterior o projecto do sistema de deposição 
previsto, elaborado de acordo com as NTRS. 

3- Sempre que a o somatório da produção diária das unidades comerciais e de serviços, de um edifício, seja 
superior a 1,6 m3 deverá ser previsto um dos sistemas definidos no número 3 do artigo 8º, para utilização 
exclusiva dos mesmos. 

4- Sempre que a produção diária das componentes de um edifício (comercial/ serviços e habitacional), 
individualmente ou em conjunto, seja superior a 2,2 m3, devem ser implementados os  sistemas de deposição 
referidos na alínea b) do número 3 do artigo 8º. 

5- O equipamento de deposição previsto nos sistemas de deposição referidos no número 3 do artigo 8º deve ser 
normalizado e do tipo homologado pela Câmara Municipal da Maia. 

6- É obrigatório que o equipamento de deposição referido no número 5 anterior esteja colocado nos respectivos 
compartimentos no acto da vistoria a efectuar pela Câmara Municipal da Maia. 

7- Não serão emitidas as necessárias licenças de utilização sem que tenha sido certificado, pela Câmara 
Municipal da Maia, o cumprimento das normas estabelecidas nos números anteriores. 

 
Artigo 10º 

 
1- Todos os projectos de loteamento devem prever, ainda, a colocação, na via      pública, de equipamentos para 

a deposição selectiva das fracções recicláveis dos resíduos sólidos urbanos e de papeleiras, calculados por 
forma a satisfazer as necessidades do loteamento e em quantidade e tipologia aprovados pela Câmara 
Municipal da Maia. 

2- É condição necessária para a vistoria definitiva do loteamento a certificação pela Câmara Municipal da 
Maia de que o equipamento previsto no número anterior esteja colocado nos locais definidos e aprovados. 

3- Os equipamentos referidos no número 1 anterior devem ser normalizados e do tipo homologado pela 
Câmara Municipal da Maia. 

 
Artigo 11º 

 
1 - Em edifícios públicos, cuja construção não careça de licenciamento municipal, devem ser respeitados os 

princípios estabelecidos no presente Regulamento. 
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2 - Excepto quando aprovado pela Câmara Municipal da Maia, e apenas em casos especiais, técnica e 
sanitariamente justificados, é expressamente proibida a instalação de tubos de queda de resíduos. 

 
SUBSECÇÃO II 

Deposição Indiferenciada dos Resíduos Sólidos Urbanos 
 

Artigo 12º 
 
A deposição indiferenciada dos resíduos sólidos urbanos é efectuada utilizando os seguintes equipamentos: 
a) Contentores normalizados, com capacidade de 90 litros, 120 litros, 240 litros e 800 litros, ou outra que venha 

a ser definida pelos serviços municipais, em áreas abrangidas pela recolha porta-a-porta; 
b) Recipientes de papel ou plástico nas áreas ainda não abrangidas pela recolha porta-a-porta; 
c) Contentores de 800 litros, 1100 litros, ou outra capacidade que venha a ser definida pelos serviços municipais, 

colocados em locais específicos na via pública; 
d) Contentores em profundidade, com capacidade de 3000 litros e  5000 litros, ou outra a implantar, colocados 

em determinadas áreas do Município; 
e) Sacos normalizados com capacidade de 40 litros, 75 litros, ou outra que venha a ser definida, em unidades 

comerciais e de serviços, nas áreas de recolha porta-a-porta. 
f) Contentores-compactadores. 
 

SUBSECÇÃO III 
Deposição Selectiva dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 
Artigo 13º 

 
1- A deposição selectiva das fracções valorizáveis dos resíduos sólidos urbanos é    efectuada utilizando os 

seguintes equipamentos: 
a) Vidrões, colocados na via pública, com capacidade de 1,5 m3 e 2,5 m3, destinados à deposição selectiva do 

vidro; 
b) Contentores dos Ecopontos, colocados na via pública, em profundidade ou não, com capacidades de 2,5m3 e 

3,0 m3, destinados à deposição selectiva de fracções recicláveis dos resíduos sólidos urbanos, nomeadamente, 
vidro, papel e cartão e embalagens;  

c) Contentores dos Ecopontos, instalados nos estabelecimentos de ensino, com capacidades unitárias de 120 
litros ou 240 litros e multi-compartimentados, com capacidade variável, para deposição selectiva de fracções 
valorizáveis dos resíduos sólidos urbanos; 

d) Cestos de 35 litros e contentores com capacidades de 90 litros, 120 litros, 240 litros e 800 litros para deposição 
selectiva de fracções recicláveis dos resíduos sólidos urbanos, nas áreas abrangidas pela recolha selectiva 
porta-a porta; 

e) Outros equipamentos de deposição que venham a ser definidos pelos serviços municipais destinados a 
recolhas selectivas. 

2- São ainda de considerar, para efeitos de deposição selectiva, os Ecocentros existentes no concelho, onde os 
munícipes podem utilizar os contentores aí disponíveis para a deposição dos materiais constituintes dos RSU, 
indicados pela Câmara Municipal da Maia. 

3- A utilização dos Ecocentros deve ser efectuada de acordo com as normas e regras definidas em anexo a este 
Regulamento e que dele fazem parte integrante. 

 
SUBSECÇÃO IV 

Procedimentos de Deposição 
 

Artigo 14º 
 
1- Os resíduos sólidos urbanos devem ser colocados nos recipientes e locais apropriados, nos dias e horas 

definidos pala Câmara Municipal da Maia. 
2- São responsáveis pelo bom acondicionamento dos resíduos sólidos nos equipamentos de deposição: 
a) Os proprietários, gerentes ou administradores de estabelecimentos comerciais, industriais, ou hospitalares; 
b) O condomínio, no caso dos edifícios em regime de propriedade horizontal; 
c) Os utentes de moradias ou edifícios de ocupação unifamiliar; 
d) Nos restantes casos, os utentes, ou os indivíduos ou entidades para o efeito por si designadas. 
3- São responsáveis pela colocação e retirada da via pública, nos horários definidos pela Câmara Municipal da 

Maia, dos recipientes referidos na alínea a) do artigo 12º e na alínea d) do artigo 13º desde que não existam 
compartimentos: 

a) O Condomínio no caso dos edifícios em regime de propriedade horizontal; 
b) Os utentes de moradias ou edifícios de ocupação unifamiliar; 
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c) Nos restantes casos, os utentes, ou os indivíduos ou entidades para o efeito por si designadas. 
4- A limpeza, conservação e manutenção do equipamento  que estiver afecto a cada fogo ou edifício, bem como 

das instalações em que aquele se encontre acondicionado, é da responsabilidade das entidades referidas nos 
números anteriores. 

5- As entidades referidas nos números anteriores são obrigadas a cumprir  as instruções de deposição, definidas 
pela Câmara Municipal da Maia. 

 
Artigo 15º 

 
Sempre que no local de produção exista equipamento de deposição selectiva: 
a) Os produtores devem utilizar os equipamentos de deposição selectiva para a deposição das fracções 

valorizáveis de resíduos a que se destinam; 
b) A Câmara Municipal da Maia 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 16º 
 
1- Os contentores referidos nos artigos 12º e 13º quando distribuídos pela Câmara Municipal da Maia, são 

propriedade do Município. 
2- A substituição dos recipientes, cestos ou contentores,  distribuídos pela Câmara Municipal da Maia nas zonas 

de recolha porta-a-porta, motivada por razões imputáveis aos utilizadores, é efectuada pelo Município, a 
expensas dos responsáveis referidos no artigo 14º. 

3- A substituição do equipamento de deposição, referido na alínea e) do artigo 12º, é efectuada a expensas dos 
responsáveis referidos no artigo 14º. 

 
SUBSECÇÃO V 

Horário de Deposição dos Resíduos Sólidos Urbanos 
 

Artigo 17º 
 
1- Os horários de colocação na via pública dos equipamentos de deposição definidos nas alíneas a) e b) do artigo 

12º e alínea d) do artigo 13º e de deposição dos resíduos sólidos nos equipamentos de utilização colectiva são 
definidos através de Edital. 

2- Fora dos horários previstos no número 1 anterior, os equipamentos aí referidos deverão encontrar-se dentro 
das instalações do produtor. 

3- É proibida a colocação na via pública de quaisquer recipientes de deposição afectos a estabelecimentos 
comerciais, de serviços, industriais ou hospitalares, nas áreas de recolha porta-a-porta. 

 
SECÇÃO II 

Limpeza Pública 
 

SUBSECÇÂO I 
Deposição 

 
Artigo 18º 

 
1- Para efeitos de deposição dos resíduos produzidos nas vias e outros espaços públicos é obrigatória a utilização 

das papeleiras instaladas nestes locais. 
2- Os recipientes referidos no número 1 anterior são propriedade do Município. 
 

SUBSECÇÃO II 
Áreas de Ocupação Comercial e Confinantes 

 
Artigo 19º 

 
1 -  Os estabelecimentos comerciais devem proceder à limpeza diária das áreas correspondentes à sua zona de 

influência, bem como das áreas objecto de licenciamento para ocupação da via pública, removendo os 
resíduos provenientes da sua actividade. 

2 -  Para efeitos deste Regulamento estabelece-se como zona de influência de um estabelecimento comercial uma 
faixa de 2 metros de zona pedonal a contar do limite do estabelecimento ou do limite da área de ocupação da 
via pública. 

3 -  Os resíduos provenientes da limpeza da área anteriormente considerada devem ser depositados nos 
recipientes existentes para a deposição dos resíduos provenientes do estabelecimento. 
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SECÇÃO III 

Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

SUBSECÇÃO I 
Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos em Geral 

 
Artigo 20º 

 
1 -  As instruções de operação e manutenção do serviço de remoção, emanadas da Câmara Municipal da Maia, 

são de cumprimento obrigatório pelos seus destinatários. 
2 -  À excepção da Câmara Municipal da Maia, e de outras entidades devidamente autorizadas para o efeito, nos 

termos do Decreto-Lei nº 379/93 de 5 de Novembro, é proibida a qualquer outra entidade o exercício de 
actividades de remoção de resíduos sólidos urbanos, conforme definidos no número 2 do Artigo 2º. 

 
SUBSECÇÃO II 

Recolha e Transporte de “Monstros” 
 

Artigo 21º 
 
1 -  É proibido colocar nas vias e outros espaços públicos “monstros”, definidos na alínea b) do número 2 do 

artigo 2º deste Regulamento, sem previamente ter sido requerido à Câmara Municipal da Maia e obtida a 
confirmação da realização da sua remoção. 

2 -  O pedido referido no número anterior pode ser efectuado pessoalmente, pelo telefone ou por escrito. 
3 -  A remoção efectua-se em data e hora a acordar entre a Câmara Municipal da Maia e os munícipes 

interessados. 
4 -  Compete aos munícipes interessados, transportar e acondicionar os monstros no local indicado, seguindo as 

instruções dadas pela Câmara Municipal da Maia. 
 

CAPÍTULO V 
Outros tipos de resíduos 

 
SECÇÃO I 

Princípio Geral 
 

Artigo 22º 
 
1- A deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou recuperação, tratamento e eliminação dos 

outros tipos de resíduos, previstos no número 4 do artigo 2º, são da exclusiva responsabilidade dos seus 
produtores podendo estes, no entanto, acordar com a Câmara Municipal da Maia, ou com empresas para 
tanto devidamente autorizadas, a realização dessas actividades. 

2- É proibido o abandono dos resíduos bem como a sua emissão, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização ou eliminação, salvo em locais e nos termos determinados por autorização prévia, nos termos do 
Decreto-Lei nº 239/97 de 9 de Setembro. 

3- É proibida a descarga dos resíduos, salvo em locais e nos termos determinados por autorização prévia, nos 
termos do Decreto-Lei nº 239/97 de 9 de Setembro. 

4- São proibidas as operações de gestão dos resíduos, em desrespeito das regras legais ou das normas técnicas 
imperativas aprovadas nos termos da lei. 

 
Artigo 23º 

 
1- As autorizações prévias referidas no artigo  22º anterior são as previstas na Secção II do Decreto - Lei nº 239 

/97, de 9 de setembro. 
2- As normas técnicas referidas no artigo 22º anterior são as previstas na Secção III do Decreto - Lei nº 239 /97, 

de 9 de setembro. 
SECÇÃO II 

Procedimentos de Deposição, Recolha, Transporte, Armazenagem, Valorização, Tratamento e Eliminação 
 

Artigo 24º 
 
1- Se os produtores dos resíduos referidos nas alíneas a), b) e c) do número 4 do artigo 2º acordarem com a 

Câmara Municipal da Maia a realização das actividades referidas no número 1 do artigo 22º, constitui sua 
obrigação: 
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a) Entregar ao município a totalidade dos resíduos produzidos; 
b) Fornecer todas as informações exigidas pela Câmara Municipal da Maia, referentes à natureza, tipo e 

características dos resíduos produzidos. 
 

Artigo 25º 
 
O pedido de deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização, tratamento e eliminação dos resíduos 
referidos no artigo 24º anterior, para efeitos do disposto na sua parte final, será dirigido à Câmara Municipal da 
Maia contendo obrigatoriamente 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 de resíduos; 
e) Caracterização dos resíduos a remover; 
f) Identificação da actividade de que resultam os resíduos; 
g) Quantidade média diária de resíduos produzidos; 
h) Descrição do equipamento de deposição, se existir. 
 

Artigo 26º 
 
Cabe ao Departamento do Ambiente e da Qualidade de Vida a instrução do processo originado pelo 
requerimento apresentado nos termos dos artigos anteriores, onde são analisados os seguintes aspectos: 
a) A possibilidade, por parte da Câmara Municipal da Maia, de estabelecer o acordo para a deposição, recolha, 

transporte, armazenagem, valorização, tratamento e eliminação dos resíduos; 
b) O tipo e quantidade de resíduos a remover; 
c) A periodicidade e o horário de recolha; 
d) O tipo e a localização dos contentores a utilizar. 
 

SECÇÃO III 
Entulhos 

 
Artigo 27º 

 
1- Nenhuma obra pode ser iniciada sem que o empreiteiro ou o promotor responsável indique qual o tipo de 

solução preconizada para os resíduos produzidos na obra, bem como os meios e equipamentos a utilizar e o 
local de vazadouro, para o que deve preencher o impresso do modelo constante em anexo a este 
Regulamento. 

2- A emissão da Licença de Utilização fica condicionada à apresentação, pelo empreiteiro ou o promotor 
responsável pela obra, da guia de acompanhamento de resíduos, nos termos da Portaria nº 335/97, de 16 de 
Maio. 

 
Artigo 28º 

 
A Câmara Municipal da Maia só poderá permitir as operações de deposição, recolha, transporte e destino final 
dos entulhos desde que sejam cumpridas as seguintes regras: 
a) Utilização de contentores adequados, devidamente identificados e colocados em local que não perturbe as 

operações de trânsito; 
b) Transporte dos contentores referidos na alínea a) anterior, por forma a não prejudicar o estado de limpeza 

das vias por onde são transportados; 
c) Informação à Câmara  Municipal da Maia, pelos empreiteiros ou promotores responsáveis pelas obras, da 

localização das descargas de entulhos na área do concelho. 
 

CAPÍTULO VI 
Resíduos Sólidos Especiais 

 
Artigo 29º 

 
1- A deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou recuperação, tratamento e eliminação dos 

resíduos sólidos especiais, definidos no número 3 do artigo 2º, são da exclusiva responsabilidade dos seus 
produtores. 

2- É proibido o abandono de resíduos bem como a sua emissão, transporte, armazenagem, tratamento, 
valorização ou eliminação, salvo em locais e nos termos determinados por autorização prévia, nos termos do 
Decreto-Lei nº 239/97 de 9 de Setembro. 
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3- É proibida a descarga de resíduos, salvo em locais e nos termos determinados por autorização prévia. 
4- São proibidas as operações de gestão de resíduos em desrespeito das regras legais ou das normas técnicas 

imperativas aprovadas nos termos da lei. 
 

Artigo 30º 
 
1- As autorizações prévias referidas no artigo  29º anterior são as previstas na Secção II do Decreto - Lei nº 239 

/97, de 9 de setembro. 
2- As normas técnicas referidas no artigo  29º anterior são as previstas na Secção III do Decreto - Lei nº 239 /97, 

de 9 de setembro. 
 

CAPÍTULO VII 
Tarifas 

 
Artigo 31º 

 
1 -  Pela disponibilidade de utilização do SRSU, é devido o pagamento da tarifa em vigor, aprovada pela Câmara 

Municipal da Maia. 
2 -  A tarifa será cobrada pelos Serviços Municipalizados no caso de o produtor se encontrar ligado ao sistema 

municipal de distribuição de água, e directamente pelos serviços municipais, no caso contrário. 
3 -  Pela prestação do serviço de remoção dos outros tipos de resíduos, a que se refere o artigo 24º anterior, são 

devidas as tarifas em vigor, aprovadas pela Câmara Municipal da Maia. 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Fiscalização e sanções 

 
Artigo 32º 

 
A fiscalização das disposições do presente Regulamento compete à Polícia de Segurança Pública, Guarda 
Nacional Republicana e Fiscalização Municipal, respectivamente nos termos dos Decretos-Lei nº 151/84, de 9 de 
Maio, e nº 231/93 de 26 de Junho, e dos Regulamentos Municipais em vigor. 
 

Artigo 33º 
 
A realização, não autorizada, da actividade económica de deposição, recolha, transporte, armazenagem, 
valorização, tratamento e eliminação de resíduos sólidos, constitui contra-ordenação punível com a coima de 
uma a dez vezes o salário mínimo nacional. 

 
Artigo 34º 

 
A descarga de resíduos sólidos na via pública ou em qualquer outro local não autorizado, constitui contra-
ordenação e é punível com as seguintes coimas: 
a) De RSU: coima de metade a cinco vezes o salário mínimo nacional; 
b) De resíduos sólidos industriais: coima de cinco a dez vezes o salário mínimo nacional; 
c) De resíduos sólidos tóxicos ou perigosos: coima de 5 a dez vezes o salário mínimo nacional; 
d) De entulhos: coima de uma a dez vezes o salário mínimo nacional 

 
Artigo 35º 

 
Relativamente à higiene e limpeza das vias e outros espaços públicos, as seguintes contra-ordenações são punidas 
com as coimas indicadas: 
a) Efectuar despejos, colocar quaisquer resíduos na via pública fora dos recipientes destinados à sua deposição: 

coima de um décimo a metade do salário mínimo nacional; 
b) Lançar detritos para alimentação de animais na via pública: coima de um décimo a uma vez o salário mínimo 

nacional; 
c) Vazar águas provenientes de lavagens para a via pública: coima de um décimo a metade do salário mínimo 

nacional; 
d) Vazar tintas, óleos, petróleo e seus derivados para a via pública: coima de uma a cinco vezes o salário mínimo 

nacional; 
e) Destruir ou danificar papeleiras: coima de metade a duas vezes o salário mínimo nacional; 
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f) Efectuar queimadas de resíduos sólidos ou sucata a céu aberto: coima de uma a cinco vezes o salário mínimo 
nacional; 

g) Retirar ou remexer nos resíduos contidos nos contentores colocados na via pública: coima de um vigésimo a 
uma vez o salário mínimo nacional; 

h) Lançar quaisquer detritos ou objectos nas sarjetas ou sumidouros: coima de um quinto a metade do salário 
mínimo nacional; 

i) Poluir a via pública com dejectos, nomeadamente de animais: coima de um décimo a uma vez o salário 
mínimo nacional; 

j) Despejar a carga de veículos, total ou parcialmente, com prejuízo para a limpeza pública, sem efectuar a 
limpeza dos resíduos daí resultantes: coima de uma a três vezes o salário mínimo nacional; 

k) Pintar, reparar ou lavar  veículos na via pública: coima de metade a uma vez o salário mínimo nacional; 
l) Deixar derramar na via pública quaisquer materiais transportados em viaturas: coima de uma a três vezes o 

salário mínimo nacional. 
 

Artigo 36º 
 

A violação do disposto no artigo 19º deste Regulamento constitui contra-ordenação punível com a coima de 
metade a cinco vezes o salário mínimo nacional. 
 

Artigo 37º 
 

A colocação na via pública de “monstros”, em violação das normas que prevêem a sua remoção legal constitui 
contra-ordenação punível com a coima de um quinto a duas vezes o salário mínimo nacional. 

 
Artigo 38º 

 
Relativamente à deposição de resíduos sólidos e suas fracções valorizáveis, são puníveis com as coimas indicadas, 
as seguintes contra-ordenações: 
a) Utilização de recipientes diferentes dos autorizados pela Câmara Municipal da Maia: coima de um vigésimo a 

um quinto do salário mínimo nacional, sendo o recipiente considerado tara perdida e removido 
conjuntamente com os resíduos sólidos; 

b) Deposição de resíduos diferentes daqueles a que se destinam os equipamentos de deposição: coima de um 
quarto a uma vez e meia o salário mínimo nacional; 

c) Uso e desvio para proveito pessoal dos recipientes de deposição distribuídos pelas habitações e 
estabelecimentos comerciais ou de serviços: coima de uma a duas vezes o salário mínimo nacional 

d) Destruição ou danificação de recipientes destinados à deposição de RSU: coima de uma a cinco vezes o salário 
mínimo nacional, além do pagamento da sua reparação ou substituição 

e) Afixação de cartazes, autocolantes ou outros materiais de propaganda ou publicidade e inscrições nos 
equipamentos de deposição de RSU: coima de um quarto a uma vez o salário mínimo nacional; 

f) Utilização ou permanência dos recipientes de deposição dos RSU, na via pública, fora dos horários fixados 
para tal efeito: coima de um vigésimo a um quarto do salário mínimo nacional; 

g) Não fechar a tampa dos contentores após a deposição dos RSU: coima de um vigésimo a um quarto do salário 
mínimo nacional; 

h) Deposição de resíduos fora dos equipamentos existentes para o efeito: coima de um décimo a um quarto do 
salário mínimo nacional; 

i) Utilização dos equipamentos destinados à deposição de RSU para deposição de monstros, pedras, terras, 
entulhos: coima de uma a dez vezes o salário mínimo nacional; 

j) Utilização dos equipamentos destinados à deposição de RSU para deposição de resíduos especiais: coima de 
uma a dez vezes o salário mínimo nacional, sem prejuízo da aplicação de coima diversa se expressamente 
prevista; 

k) Utilização dos equipamentos destinados à deposição de RSU para deposição de resíduos sólidos industriais: 
coima de cinco a dez vezes o salário mínimo nacional. 

l) Utilização dos equipamentos destinados à deposição de RSU para deposição de resíduos tóxicos ou perigosos: 
coima de cinco a dez vezes o salário mínimo nacional, sem prejuízo da aplicação de coima diversa 
expressamente prevista em legislação avulsa; 

m) Utilização dos equipamentos destinados à deposição de RSU para deposição de resíduos hospitalares 
contaminados: coima de dez a dez vezes o salário mínimo nacional, sem prejuízo da aplicação de coima 
diversa expressamente prevista em legislação avulsa. 

 
Artigo 39º 

 
1- As coimas referidas anteriormente são elevadas ao dobro no caso de pessoas colectivas. 
2- A tentativa e a negligência são punidas nos termos gerais. 
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CAPÍTULO IX 

Disposições Finais 
 

Artigo 40º 
 
Este Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicação em Edital. 
 

Artigo 41º 
 
Este Regulamento revoga o Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos para o Concelho da Maia homologado 
pela Assembleia Municipal em Sessão de 4 de Maio de 1992. 
 


