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N
Nota
Justifficativa
O Código de
d Posturass do Concellho de Regu
uengos de Monsaraz,
M
a
aprovado
p
pela Câmara
a Municipal em 4
de Setemb
bro de 1968
8, e publica
ado em Diá
ário do Govverno, II sérrie, de 12 d
de Maio de
e 1969, aind
da em
vigor, enccontra-se, pelo lapsso de tem
mpo entre
etanto deccorrido, to
otalmente desadequa
ado e
desactualizzado, face às necessid
dades actua
ais.
azão, face à evolução
o legislativa
a operada ao
a longo destes mais d
de 40 anos e à alteraçção do
Por essa ra
contexto social
s
apliccável, urge proceder à sua actualização. Face
F
a tal e
egislativa após
a
a
evolução le
entrada em
m vigor do Código
C
de Posturas
P
Mu
unicipais, im
mpõe-se a necessidade
n
e de redefin
nir o alcancce dos
preceitos legais consstantes do referido Có
ódigo de Po
osturas, be
em como, importa aju
ustar o messmo à
d Concelho.
realidade do
Sendo certto que algu
umas das matérias
m
re
eguladas pe
elo Código de Postura
as em vigorr neste Con
ncelho
encontram
m-se, hoje, efectuadass em regim
mes jurídicos específico
os, não fazzendo sentiido disciplin
nar as
mesmas em
m sede de instrumento
o regulamen
ntar.
Neste con
ntexto, torrnou-se imp
perioso pro
oceder à elaboração
e
de um n
novo projec
cto de posturas
municipaiss, com vistta a criar um tecido normativo que perm
mita garantiir aos cidadãos não só
s um
conhecime
ento integra
ado e faciliitado de ma
atérias que
e, na presen
nte data, são, efectivvamente, ob
bjecto
de regulam
mentação e que, pela
a sua nature
eza, contribuem para a qualifica
ação globall de vivênccia em
toda a área municipal, como tam
mbém asseg
gurar a cele
eridade dos processos administrattivos tendentes à
entada juntto deste Mu
unicípio.
satisfação das pretensões aprese
ecer regras tendo como princípio geral a de
efesa e prottecção dos bens do do
omínio
Pretende-sse estabele
municipal (público e privativo)) ou que estejam
e
sob a sua gu
uarda e re
esponsabilid
dade. Inclui-se a
d bens pú
úblicos, com
mo sinais de
e trânsito, mobiliário urbano, co
ontentores, entre
protecção e defesa dos
outros, e zonas do domínio
d
pú
úblico muniicipal, com
mo espaços verdes, ru
uas e passe
eios. Esta defesa
d
e igualmentte à qualida
ade do meio
o ambiental a todos oss níveis (inccluindo ruíd
do).
estende-se
Por sua ve
ez, o estab
belecimento
o de norma
as jurídicas (porque, para
p
o sere
em, têm qu
ue ser coerrcivas)
implica ig
gualmente a definiçã
ão das sanções no caso da sua
s
violaçã
ão: daí se
e estabeleccer o
correspond
dente regim
me contra-o
ordenaciona
al.
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Para efeito
os do dispossto nos artiigos 117.º e 118.º do Código
C
do Procedimentto Administtrativo, aprrovado
pelo Decre
eto-lei n.º 442/91,
4
de 15 de Nove
embro, pub
blica-se o presente
p
Regulamento em projectto, de
modo a qu
ue no prazo
o de 30 dia
as após a da
ata de pub
blicação no Diário da R
República seja
s
submetido a
inquérito público e, após essa
a discussão pública e recolha de
d sugestõe
es, possa ser
s
submettido à
bleia Municiipal nos terrmos do dissposto na alínea
a
a), do n.º 2, do
o artigo 53.ºº e da
aprovação da Assemb
o artigo 64..º, ambos da Lei n.º 16
69/99, de 18 de Setem
mbro, na red
dacção dada
a pela
alínea a), do n.º 7, do
de Rectificcação n.º 4/2002, de 6 de Feverreiro e
A/2002, de 11 de Jane
eiro, pela Declaração
D
Lei n.º 5-A
pela Decla
aração de Re
ectificação n.º 9/2002
2, de 5 de Março.
M
CAPÍTUL
LO I
DIISPOSIÇÕES
S GERAIS
Artigo 1.º
Objectto
O presente Regulam
mento estab
belece regrras de defe
esa e prottecção dos bens e árreas do do
omínio
municipal (público e privativo) ou
o que estejam sob a sua
s guarda e responsab
bilidade.
Artigo 2.º
2
Lei habilittante
O presente
e Regulame
ento é elab
borado ao abrigo
a
das disposições
d
combinada
as previstass no artigo 241.º
da Constituição da Re
epública Po
ortuguesa, na Lei n.º 2/2007,
2
de 15 de Jane
eiro, na alínea a), do n.º 7,
6
e na alínea
a
a), do
d n.º 2, do
o art. 53.º, ambos da Lei n.º 169
9/99, de 18
8 de Setem
mbro e
do artigo 64.º
ulteriores alterações..
Artigo 3.º
3
Âmbitto
O presente
e Regulame
ento aplica--se em todo o territórrio do Conccelho de Re
eguengos de Monsarazz, sem
prejuízo de
e leis ou re
egulamentoss específico
os que se lh
he sobrepon
nham.
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Artigo 4.º
4
Prin
ncípio da le
egalidade
Os regulam
mentos abra
angidos pelo
o presente Regulamen
nto estão su
ubordinadoss à Constituição da
República Portuguesa
a, às leis e aos
a regulam
mentos das autoridadess com pode
er tutelar.
Artigo 5.º
5
Título exec
cutivo
as relativas a despesas suportadass pela Câma
ara Municip
pal, imputáveis a pesso
oas singulares ou
As quantia
colectivas nos termoss previstos no presentte Regulam
mento, quan
ndo não sejjam por esttas liquidad
das no
d data da respectiva notificação
o para pagamento, pod
dem ser cob
bradas
prazo de 10 dias úteiss a contar da
ente aos comprovativvos das desspesas
coercivamente, serviindo de títtulo executtivo a certtidão refere
p
compe
etentes serrviços da Câ
âmara Municipal.
efectuadass, emitida pelos
Artigo 6.º
6
Competê
ência
As compettências atribuídas ao Presidente
P
d Câmara Municipal pelo
da
p
presen
nte Regulam
mento pode
em ser
delegadas nos Veread
dores ou no
os dirigente
es dos serviiços municiipais, sem prejuízo do
o disposto na
n Lei
9, de 18 de Setembro, na sua reda
acção actua
al.
n.º 169/99
CAPÍTUL
LO II
PARTE ESP
PECIAL
OI
TÍTULO
BENS E ZO
ONAS DO DO
OMÍNIO PÚB
BLICO
7
Artigo 7.º
Aplicaç
ção
ente título estabelece as regras relativas
r
ao ordenamen
nto, circula
ação e perm
manência na
as vias
1 – O prese
e lugares públicos
p
sob
b jurisdição
o da Câmara
a Municipal.
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nsiderados vias e lugares públicos, todos aqueles em que
q seja livrre transitarr ou perman
necer,
2 - São con
ainda que mediante condicionali
c
ismos, designadamentte, com limiitação de te
empo.
8
Artigo 8.º
Regra ge
eral
es públicos é proibido a adopção de qualque
er comporttamento que estrague, parta ou ocupe
Nos lugare
sem licencciamento.
Artigo 9.º
9
Especifica
ações
1 – Nas rua
as, passeioss, praças, ca
aminhos e outros
o
lugares públicoss, é proibid
do:
a) Fazer despejos ou
o deitar im
mundícies, detritos alimentares e ingredienttes perigoso
os ou tóxico
os;
epositar ou
u manter le
enhas, matos, estrumes ou quaisquer outro
os materiaiis que
b) Desccarregar, de
impe
eçam, daniifiquem a via públicca ou para
a esta deittem resídu
uos, salvo se devidam
mente
autorizado pelo
o tempo estritamente necessário;
n
q
pa
arte da via pública ou passeios, fazer escava
ações, acim
mentar
c) Levantar o pavimento de qualquer
ou crravar qualquer objecto
o;
d) Prend
der animaiss a qualque
er árvore, coluna
c
ou po
oste de trânsito ou ilu
uminação, desde
d
que dentro
d
das povoações,
p
e fora desttas que prejjudiquem o trânsito;
e) Urina
ar e defecar;
f) Tran
nsportar an
nimais morrtos, couro
os, estrume
es ou outrros materia
ais imundo
os e de cheiros
nauseabundos, sem ser em
m carro fech
hado ou carrgas convenientemente
e cobertas;
pir ou lança
ar quaisque
er objectos ou águas poluídas ou com mau cheiro, nas valetas
v
ou caixas
c
g) Entup
que dão
d passage
em a águas pluviais;
h) Varre
er para a ru
ua, os lixos ou águas re
esultantes de
d lavagenss de prédioss ou estabelecimentos;
i) Fazerr atravessam
mentos subtterrâneos, sem
s
prévia autorizaçã
ão municipa
al;
j) Sacud
dir carpetess e tapetes às janelas e sacadas que
q deitem directamente para a via
v pública;
k) Ter vasos
v
ou recipientes com
c
plantass nas janela
as e sacada
as que deite
em directam
mente para
a a via
públiica e que não
n estejam
m convenien
ntemente fixos
f
e resg
guardados, constituind
do perigo pa
ara os
transseuntes.
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ores, arbusttos, latadass ou parreiiras, que possam
p
de algum
2 - Não é permitida a existênccia de árvo
m
devendo o proprietárrio retirar o
ou cortar aq
quelas, sob
b pena
modo obsttruir as viass públicas municipais,
de a Câma
ara o fazer, debitando as respectiivas despesas.
bido:
3 - É proib
a) Utilizzar as água
as das fonte
es, tanques, reservató
órios e chaffarizes públlicos para, no local prraticar
actoss de higiene
e corporal ou
o lavar qua
aisquer objectos ou an
nimais;
b) Tirarr água dos tanques
t
ou outras fonttes públicass;
c) Consp
purcar de qualquer
q
forrma as água
as públicas..
omínio públlico municip
pal ou destiinados a log
gradouro co
omum, não é permitido
o:
4 - Em terrrenos do do
a) Apasccentar gado
o;
b) Abrirr covas ou fossos,
f
lavra
ar, fazer se
erventias ou
u plantaçõess;
c) Arran
ncar ou ceiffar erva, ro
oçar mato, cortar
c
totall ou parcialmente quaiisquer plantas;
d) Extra
air pedra, terra, areia,, barro ou saibro,
s
ou retirar entulhos;
e) Fazer quaisquerr espécie de
e instalaçõe
es, mesmo de
d carácterr provisório;
ar ou deitarr terra, estrrumes, entu
ulhos, imun
ndices, detrritos tóxicoss ou quaisquer objecto
os;
f) Lança
g) Acender fogueirras ou, por qualquer fo
orma, fazerr lume.

TÍTULO
O II
PAT
TRIMÓNIO MUNICIPAL
M
1
Artigo 10.º
Aplicaç
ção
e título esttabelece ass regras rellativas a to
odos os ben
ns móveis q
que compõe
em o património
O presente
municipal (público e privado).
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Artigo 11.º
1
Regra ge
eral
É proibida
a a adopçã
ão de qualquer comp
portamento que estra
aga, parta, danifique, ou ocupe
e sem
licenciame
ento qualquer bem móvel do domínio público
p
ou privativo do Munic
cípio, tais como
contentore
es, sinais de
e trânsito, mobiliário
m
u
urbano,
etc
c..
Artigo 12.º
1
Especifica
ações
1 - É exprressamente proibida a realização
o, em quallquer caso, de inscriçções ou pinturas mura
ais em
imóveis cla
assificados ou em viass de classifiicação, ediffícios religiosos, sedess de órgãos de soberan
nia ou
de autarqu
uias locais, bem como
o em sinaiss de trânsitto ou placa
as de sinalizzação, contentores, todo
t
o
tipo de mobiliário
m
urbano, no interior de
e quaisquer edifícios públicos o
ou franquea
ados ao pú
úblico,
incluindo estabelecim
e
mentos comerciais.
2 – A utilizzação dos bens
b
coloca
ados ao disp
por da comunidade como o mobiliário urban
no deve serr feito
de forma correcta,
c
se
em danifica
ar, partir ou
u estragar.
3 – É proibida a ocu
upação privvada dos be
ens do dom
mínio público ou priva
ado do Município, sallvo se
nte licencia
ado para tall.
devidamen
4 - Nas instalações sa
anitárias púb
blicas é pro
oibido:
a) Utilizzá-las para fins diferen
ntes daquelles a que se
e destinam;
b) Danifficar os matteriais ou estruturas,
e
b
bem
como escrever,
e
riiscar e dese
enhar.
c) Sujá--las e consp
purca-las.
bido a outrras pessoas que não se
ejam funcio
onários doss respectivo
os serviços, deslocar do
d seu
5 - É proib
sítio, alterrar, modificcar, partir, estragar ou
u mexer em
m qualquer material
m
de
e iluminação
o pública.
bido partir, mutilar, apor inscriçã
ão, riscar, colar
c
cartazzes ou de q
qualquer fo
orma danificcar ou
6 - É proib
sujar os monumentos.
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7 - No resp
peitante à sinalização
s
das vias e caminhos
c
municipais
m
é proibido:
a) Danifficar, destruir, derruba
ar, roubar, queimar ou
u partir qua
alquer sinall de trânsito
o convencio
onal;
b) Alterrar a coloca
ação dos refferidos sina
ais sem prévvia autoriza
ação camará
ária;
c) Danifficar, destrruir, derrub
bar, partir, roubar e qu
ueimar qua
alquer placa
a indicadora
a de localid
dades,
monu
umentos ou
u qualquer outra
o
de intteresse púb
blico;
d) Danificar, destruir, derrubar, partir, roubar e queimar qualquer
q
tip
po de sinalização de obras
(canccelas, taipa
ais, placas e lanternas);
e) Fazer qualquer acto que diminua
d
ou anule a vissibilidade de
d todos os sinais desc
critos nas alíneas
a
anteriores do prresente artigo.
m modo gerral, é proib
bido utiliza
ar os bens pertencenttes ao patrrimónio mu
unicipal parra fim
8 – De um
diferente daquele
d
a que
q se desttinam, bem
m como a prática
p
de qualquer
q
accto ou comp
portamento
o que,
pela sua na
atureza ou pelos seus efeitos, pro
ovoque a su
ua danificaçção.

O III
TÍTULO
PRO
OTECÇÃO DE
D VERDES
1
Artigo 13.º
Aplicaç
ção
e título esttabelece ass regras rellativas à uttilização do
os jardins, parques pú
úblicos e esspaços
O presente
ajardinado
os que estejjam sobre a gestão mu
unicipal.
Artigo 14.º
1
Regra Ge
eral
A utilizaçã
ão dos esp
paços verdes e ajard
dinados do Município deve ser feita de forma
f
prud
dente,
respeitand
do as regrras de utillização e de forma a não prrejudicar a sua consservação, sendo
expressam
mente proib
bido qualquer comporttamento qu
ue seja sussceptível de danificarr ou ocupar sem
prévio lice
enciamento.
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Artigo 15.º
1
Especifica
ações
1 - Nos jarrdins e parq
ques público
os, bem com
mo noutros locais públlicos ajardin
nados é pro
oibido:
a) Entra
ar e circular de qualqu
uer forma que não seja
a a pé;
b) Faze
er-se acomp
panhar de animais, co
om excepçã
ão de cãess açaimadoss e presos por corren
nte ou
trela
a, e vacinad
dos;
c) Pisarr canteiros ou
o bordaduras;
er, cortar, arrancar ou
u danificar flores
f
ou ou
utras planta
as;
d) Colhe
e) Tirarr água e tom
mar banho nos lagos e fontes ou tentar apan
nhar as esp
pécies anima
ais que nesstes se
enco
ontrem;
f) Utilizzar os bebed
douros para
a fins difere
entes daque
eles a que se
s destinam
m;
g) Prend
der às grades, vedaçõe
es ou outros bens do domínio
d
púb
blico, anima
ais ou quaissquer objecctos;
h) Urina
ar e defecar fora dos locais a isso
o destinadoss;
i) Destrruir, danifiicar ou fazzer uso ind
devido dos sistemas de rega, n
nomeadame
ente asperrsores,
pulve
erizadores e torneiras;;
j) Destrruir ou dan
nificar quallquer estru
utura, equipamento ou mobiliáriio, nomead
damente ba
ancos,
insta
alações, con
nstruções, vedações,
v
g
grades
e papeleiras;
k) Acam
mpar, confe
eccionar ou tomar refe
eições fora dos
d locais para
p
o efeitto indicadoss, salvo refe
eições
ligeirras quando tomadas se
em qualque
er aparato e preparaçã
ão de mesa;;
l) Destrruir, danificcar ou retirar placas de sinaliza
ação, estátu
uas, fontess, escultura
as, escadariias ou
pontes;
m) Depo
ositar e, ou
u, abandona
ar papéis, lixo,
l
ou qua
alquer outrro objecto ffora dos loc
cais destina
ados a
esse fim.
uam-se do disposto
d
na
a alínea a), do n.º 1, de
este artigo::
2 - Exceptu
a) As crrianças até aos dez ano
os, bem com
mo os inválidos e deficcientes;
b) Os velocípedes
v
que circulem nos pa
arques públicos com vias
v
especialmente de
estinadas ao
a seu
trânssito;
c) As viiaturas doss serviços da
d Câmara Municipal e os veícullos de entidades públlicas ou priivadas
devid
damente au
utorizadas.
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3 - No que respeita àss árvores, arbustos
a
e plantas
p
que guarnecem
m os lugaress públicos, não é perm
mitido:
ostar ou apoiar veícu
ulos, designadamente
e carroças e outros carros de tracção an
nimal,
a) Enco
veloccípedes, mo
otociclos e ciclomotores;
b) Prend
der animaiss ou segurar quaisquerr objectos;
c) Varejjar e puxar pelos ramo
os, sacudi-lo
os, ou arran
ncar-lhes ass folhas ou os frutos;
d) Lançar-lhes ped
dras, paus ou
o outros ob
bjectos;
e) Subirr pelo troncco ou pendu
urar-se nos ramos;
f) Causa
ar-lhes quaiisquer outro
os danos.

TÍTULO
O IV
P
POLUIÇÃO
SONORA
S
Artigo 16.º
1
Aplicaç
ção
O presente
e título regula e desen
nvolve dispo
osições resp
peitantes ao
a ruído ambiente, de modo a pre
evenir
e controla
ar a poluiçã
ão sonora, salvaguard
dando a sa
aúde e o bem-estar
b
d
das populaç
ções da área do
Município.
Artigo 17.º
1
Regra Ge
eral
No que co
oncerne aoss limites de
e exposição
o ao ruído, na área ge
eográfica do
o Município
o observar-sse-á o
Regulamen
nto Geral do
o Ruído e demais
d
legisslação específica aplicável a cada
a situação.
Artigo 18.º
1
Especifica
ações
1 - Nas via
as públicas e demais lu
ugares públiicos ou recintos particulares, é prroibido:
a) Lanççar petardo
os, foguete
es ou bombas, disparrar armas de fogo ou fazer de
etonar quaiisquer
explo
osivos, sem
m que tal estteja devida
amente auto
orizado;
b) Produzir quaisqu
uer alaridoss;
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c) Canttar, tocar ou fazer barulho, entre
e
as ze
ero horas e as oito da manhã
ã, salvo liicença
previiamente ob
btida;
d) Arrasstar pelos pavimentos
p
latas ou qu
uaisquer objjectos, provvocando ruíídos estride
entes;
e) Lançar pregões entre as 22
2 e as 8 horas;
evisores, ou
u quaisquerr aparelhos ou instrum
mentos
f) Utilizzar telefoniias, gira-disscos, gravadores, tele
musicais, com uma inten
nsidade de som manifestamente
e superior à média, incomodan
ndo a
vizinhança;
g) Mantter dentro das
d povoaçõ
ões, veículo
os parados com motorr em funcionamento, entre
e
as 23 horas
e as 7 horas da manhã.
2 – Não podem ser usa
ados sem licença muniicipal e enttre as 22 e as
a 8 horas d
da manhã:
os de fábricas ou obrass;
a) Sereiias ou apito
b) Ferra
amentas ou maquinism
mos, cujo ru
uído possa perturbar
p
o repouso da
a população
o;
c) Instalações sono
oras na via pública.
pcionam-se do dispostto na alíne
ea a), as sereias utiilizadas pelos Bombeiiros Volunttários,
3 - Excep
ambulâncias e forças policiais.
OV
TÍTULO
R
RESÍDUOS
SÓLIDOS
1
Artigo 19.º
Aplicaç
ção
egula e dessenvolve diisposições respeitante
es à depossição de re
esíduos sóliidos e
O presente título re
m
municipais para esse efeito
o.
utilização dos bens móveis
Artigo 20.º
2
Regra Ge
eral
A deposiçã
ão de resíd
duos sólidoss deve ser feita nos locais
l
e recipientes p
próprios para o efeito
o e de
forma a nã
ão danificarr os mesmoss.
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Artigo 21.º
2
Especifica
ações
1 - Os prod
dutores ou detentores de resíduo
os urbanos devem
d
resp
peitar as segguintes reg
gras de depo
osição
dos resíduo
os sólidos:
a) A de
eposição do
os resíduos sólidos urb
banos é feitta, obrigato
oriamente, no interiorr dos recipientes
para tal destina
ados, deixan
ndo sempre
e fechada a respectiva tampa;
esíduos sóliidos urbano
os devem estar
e
conven
nientementte acondicio
onados em embalagen
ns não
b) Os re
recuperáveis de
e papel ou plástico e colocados dentro doss contentorres de form
ma a evitar o seu
p
via púb
blica;
espalhamento pela
c) Sempre que, no local de
d deposiçã
ão dos ressíduos sólid
dos urbano
os, exista equipamen
e
to de
osição selecctiva, os prrodutores devem
d
utiliizar os equ
uipamentos de deposiç
ção dos ressíduos
depo
valorrizáveis, a que
q se desttinam;
d) Não é permitiida a coloccação de cinzas,
c
esc
córias ou qualquer
q
m
material inc
candescentte nos
pientes.
recip
2 - Aos pro
odutores ou detentoress de resíduo
os, é expressamente proibido:
p
a) Lançar, nos con
ntentores ou
u recipiente
es destinad
dos aos resíd
duos sólido
os urbanos, animais, pe
edras,
as, cinzas e entulhos, ingredienttes perigosos ou tóxiccos ou qua
aisquer líquidos, apara
as dos
terra
jardiins, objecto
os fora de uso,
u
embala
agens de ca
artão, bem como resíd
duos agríco
olas ou quaiisquer
substtâncias apro
oveitadas nas
n exploraçções agrícolas;
b) Comp
primir os re
esíduos de forma
f
que seja
s
dificulttado o seu lançamento
l
o nas viaturras de recollha;
c) Mexe
er nos resíd
duos colocados nos con
ntentores, recipientess ou embala
agens, bald
deá-los, disp
persálos na via públicca ou retirá
á-los no todo ou em pa
arte;
entores parra além do limite
l
da su
ua capacida
ade;
d) Utilizzar os conte
e) Deixa
ar destapad
dos os conte
entores de lixo;
f) Despe
ejar entulho
os de consttrução civil em qualque
er área púb
blica;
g) Desp
pejar entulh
hos de con
nstrução civvil em quallquer terre
eno privado
o sem préviio licenciam
mento
muniicipal e con
nsentimento
o do proprie
etário;
prietários ou
o acompan
nhantes de animais de
evem proced
der à limpe
eza e remoç
ção imediatta dos
3 - Os prop
dejectos produzidos
p
p estes an
por
nimais nas vias
v
e lugarres públicoss.
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4 - A depo
osição dos dejectos
d
de
e animais deve
d
ser efe
ectuada, ap
pós o seu a
acondiciona
amento de forma
hermética, nos equipamentos de limpeza
a existente
es nas vias e lugares públicos, designadam
mente
sacões e papeleiras.
TÍTULO
O VI
ANIMAIS
S EM ESPAÇ
ÇOS PÚBLIC
COS
2
Artigo 22.º
Aplicaç
ção
O presente
e título reg
gula e dese
envolve disp
posições re
espeitantes à permanê
ência de an
nimais nas vias e
zonas públlicas.
Artigo 23.º
2
Regra ge
eral
É proibida
a a divagação na via pública
p
e demais
d
luga
ares públicos de quaissquer anim
mais que nã
ão vão
atrelados ou
o conduzid
dos por pessoas.
Artigo 24.º
2
A
Animais
pe
erdidos
al Republica
ana ou os serviços municipais que encontrarem um animal perdid
do, de
1 - A Guarrda Naciona
dono descconhecido, deverão apreendê-lo
a
o e fazê-lo
o alojar em espaço municipal adequado onde
permanece
erá até ser legitimame
ente reclam
mado pelo se
eu propriettário.
2 - Os anim
mais recolhidos ou cap
pturados po
oderão ser reclamados
r
s pelos prop
prietários, sendo
s
entre
egues,
depois de pagas as despesas
d
fe
eitas com a sua guarda e manu
utenção e lliquidada a importânccia da
er lugar e cumpridas as normas de
e profilaxia
a médica e ssanitária.
coima, se a ela houve
a
não forem recllamados no
o prazo de oito
o
dias, ap
pós o termo
o do prazo referido no
o n.º 1
3 - Se os animais
deste artig
go, consideram-se perd
didos a favo
or da Câma
ara Municipa
al, podendo
o ser aliena
ados, sob pa
arecer
obrigatório
o do médico
o veterinárrio municipa
al, por vend
da ou cedência gratuitta quer a particulares, quer
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a instituiçções zoófila
as devidam
mente consstituídas e que provem possuirr condições adequadas de
alojamento
o e maneio de animaiss.
4 - Não se
endo possívvel a aliena
ação referida no pontto anterior, poderá a Câmara Municipal
M
m
mandar
proceder ao
a seu abate.
A
Artigo
25.ºº
Captura e Abate Compulsiv
vo
1 - Sempre
e que estive
erem em ca
ausa medida
as urgentess de seguran
nça de pesssoas e de outros anima
ais, as
entidades policiais po
odem proce
eder ao aba
ate imediatto dos anim
mais enconttrados nos termos do artigo
23.º.
ara Municip
pal pode, ainda, proceder à captu
ura e o abate compulssivo de anim
mais, semprre que
2 - A Câma
seja indisp
pensável, muito
m
em especial por razões
r
de saúde públicca, de segurança e de tranquilida
ade de
pessoas e de outros animais e, ainda, de segurança de bens, sem
s
prejuízzo das com
mpetências e das
determinações emana
adas da Dire
ecção-Gera
al de Veterinária nessa
a matéria.
Artigo 26.º
2
Re
emoção de animais
Quando alg
gum animal que transiite na via pública
p
não possa prossseguir camiinho, é o se
eu dono obrrigado
a fazê-lo remover dentro de uma
u
hora, sob pena de se procceder, a exxpensas suas, à nece
essária
p
serviço
os municipa
ais.
remoção pelos
Artigo 27.º
2
T
Trânsito
de
e Gado
1 - É proib
bido o trânsiito de rebanhos, varass ou manada
as dentro das
d áreas urrbanas.
p
o trânsito de
e rebanhos, varas ou manadas
m
pe
elo centro d
das povoaçõ
ões do Conccelho,
2 - Não é permitido
salvo para
a efeitos exclusivos
e
d recolha e saída de
de
d animais,, devendo ser evitad
das, sempre
e que
possível, as
a vias interrditas ou co
ondicionada
as ao trânsitto de veícullos.
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nsito de ga
ado pelos se
eus próprio
os meios, nas
n vias públicas mun
nicipais, deverá efectu
uar-se
3 - O trân
sempre em
m condiçõess de controllo pelos resspectivos co
ondutores.
p
o trânsito nocturno de
d gado, desde que alguns
a
dos animais co
onduzidos sejam
4 - Só é permitido
portadoress de choccalhos em perfeito estado de funcionam
mento e o
os respecttivos condu
utores
apresentem
m coletes de
d visibilida
ade.

TÍTULO VII
ABANDONO, REM
MOÇÃO E DEPÓSITO DE
D VEÍCULO
OS
Artigo 28.º
2
Aplicaç
ção
O presentte título estabelece
e
as regras em que se efectua
a a remoção e reco
olha de ve
eículos
abandonad
dos, em esstacionamen
nto indevid
do e abusivvo, dentro da área d
do Municíp
pio, definin
ndo os
procedime
entos a adop
ptar para o efeito.
Artigo 29.º
2
Regra ge
eral
Consideram
m–se, para
a efeitos deste títu
ulo, as definições constantes do Códig
go da Esttrada,
designadam
mente quan
nto a estaciionamento indevido ou
u abusivo e a veiculo a
abandonado
o.
Artigo 30.º
3
o
Bloqueamento e remoção
A Câmara Municipal pode
p
promo
over a remo
oção imedia
ata para de
epósito do vveículo que
e se encontre em
digo da Estrrada possam
m, ou devam
m ser, objeccto de remo
oção.
situação que, nos termos do Cód
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Artigo 31.º
3
Aviso
o
A fiscaliza
ação municiipal deve colocar
c
um aviso no veículo,
v
em
m conformid
dade com as
a disposiçõ
ões do
Código da Estrada e respectiva
r
r
regulament
ação.
Artigo 32.º
3
D
Desbloquea
amento
O desbloqu
ueamento do
d veículo só
s pode ser feito peloss agentes da
a autoridade competente.
Artigo 33.º
3
Nottificação e entrega de
e veículos removidos
r
A notificaçção dos proprietários dos veícullos removid
dos e a en
ntrega deste
es obedece
e ao dispossto no
Código da Estrada e respectiva
r
r
regulament
ação.
Artigo 34.º
3
Do proc
cedimento, em caso de
d abandon
no do veícu
ulo
1 - É da re
esponsabilid
dade da Fisccalização Municipal
M
o envio
e
aos Comandos
C
D
Distritais da PSP e da GNR,
G
à
Direcção Distrital
D
da Polícia Jud
diciária, à Conservató
C
ria do Registo Automó
óvel e à Dirrecção-Geral dos
Impostos, da relação dos veículos recolhidos no concelho, em siituação de abandono e degradaçção na
a, para que
e estas entidades, no prazo de 30
3 (trinta) dias, inform
mem se alg
gum dos ve
eículos
via pública
constantess da referida lista é susceptível de apreensão.
2 - A Fisca
alização Mu
unicipal deve informa
ar a Direcçã
ão-Geral do
o Tesouro e das Finan
nças do teo
or das
respostas das entidad
des mencio
onadas no número
n
antterior, para
a que aque
ela, no prazzo de 30 (ttrinta)
ne a respecctiva vistoria.
dias, orden
ento do determinado nos númerros anteriorres é apressentada pro
oposta à Câ
âmara
3 - Após o cumprime
Municipal a fim de deliberar sobre
s
o prrocedimento
o de arrem
matação em
m hasta pú
ública da sucata
s
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provenientte dos veícculos aband
donados, na
a qual são indicadas as condiçõ
ões em que
e a mesma
a deve
decorrer.
4 - Após deliberação
d
o da Câmarra Municipa
al acerca da arremata
ação em ha
asta pública
a, nas cond
dições
aprovadas,, é publica
ado edital a afixar nos lugares públicos do costum
me e em jornal
j
diárrio de
divulgação
o na área do
o Município.
ultada a tod
dos os inte
eressados, que
q
preten
ndam apresentar proposta para arremataçã
a
ão dos
5 - É facu
veículos ab
bandonadoss estacionad
dos no parq
que municip
pal, a possib
bilidade de examinare
em os mesm
mos.
6 - Findo o prazo estiipulado no edital para a apresenttação à Câm
mara Municipal das pro
opostas em carta
fechada, procede-se
p
as e subsequ
uente adjud
dicação.
à abertura das mesma
7 - A enttidade adju
udicada será notifica
ada pelos serviços
s
municipais p
para, no prazo estipu
ulado,
proceder ao
a pagamen
nto e levanttamento do
o veículo do
o parque mu
unicipal.
8 - Os servviços municcipais deverrão fornece
er ao Institu
uto da Mob
bilidade e T
Transportes Terrestres, I. P.
(IMTT) a re
elação de to
odos os veícculos vendidos sem Do
ocumento Único
Ú
Autom
móvel e para
a sucata.
Artigo 35.º
3
Hipote
eca
o sobre o veículo
v
reca
aia hipoteca
a, a remoção deve ser notificada
a ao credorr, para a morada
m
1 - Quando
constante do respectiivo registo ou nos term
mos do Códiigo da Estra
ada e respe
ectiva regula
amentação.
o credor de
eve constarr a indicaçã
ão dos term
mos em que
e a notifica
ação foi feita ao
2 - Da nottificação ao
proprietáriio e a data em que terrmina o pra
azo.
dor hipotecário pode requerer
r
a entrega do
o veículo como
c
fiel de
epositário, para o casso de,
3 - O cred
findo o pra
azo, o proprietário o não
n levantarr.
uerimento pode ser apresentado
o no prazo de 20 (vinte) dias ap
pós a notificação ou até
a ao
4 - O requ
termo do prazo
p
para levantamen
nto do veícu
ulo pelo pro
oprietário, se terminar depois daquele.
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5 - O veíículo é enttregue ao credor hip
potecário logo que se mostrem
m pagas todas as desspesas
ocasionada
as pela rem
moção e dep
pósito.
6 - O credo
or hipotecá
ário tem dirreito de exigir do proprietário as despesas re
eferidas no número an
nterior
e as que effectuar na qualidade de
d fiel depo
ositário.
Artigo 36.º
3
Penhora
1 - Quando o veículo
o tenha sido objecto de
d penhora
a ou acto equivalente
e
e, a Câmara
a Municipall deve
informar o tribunal da
as circunstâ
âncias que justificaram
j
m a remoçã
ão.
o previsto no
n número anterior, o veículo de
eve ser entrregue à pesssoa que o tribunal
t
designar
2 - No caso
, sendo disp
como fiel depositário
d
pensado o pagamento
p
prévio das despesas d
de remoção e depósito
o.
ecução, os créditos pelas
p
despe
esas de rem
moção e de
epósito goza
am de privvilégio mob
biliário
3 - Na exe
especial.
Artigo 37.º
3
R
Responsabi
ilidade
utuário, adquirente co
om reserva de proprie
edade, locattário em re
egime de lo
ocação
O propriettário, usufru
financeira,, locatário por prazo superior
s
a um
u ano ou quem,
q
em virtude
v
de ffacto sujeitto a registo,, tiver
a posse do
o veículo é responsáve
el por toda
as as despesas ocasion
nadas pela remoção, sem
s
prejuízzo das
sanções legais aplicávveis, ressalvvando -se o direito de regresso co
ontra o condutor.
Artigo 38.º
3
Taxass
ueamento e remoção de veículo
os são devidas taxas legalmente
e previstas e transcrittas no
Pelo bloqu
Regulamen
nto de Taxa
as do Município em vigor e respec
ctiva Tabela
a.
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CAPÍTUL
LO III
DIREITO DE
E MERA ORD
DENAÇÃO SOCIAL
S
Artigo 39.º
3
Contra-Ordenação
C
1 - A violação das normas consta
antes no prresente Reg
gulamento constitui
c
co
ontra-orden
nação sancionada
a.
com coima
ontra-orden
nações prevvisto no pre
esente Regu
ulamento e
está subord
dinado ao re
egime
2 - O proccesso de co
geral do ilíícito de me
era ordenação social.
gência é pu
unível.
3 - A neglig
era-se reinccidência a prática
p
de contra-orde
c
enação idên
ntica antes de decorrid
do o prazo de
d um
4 - Conside
ano sobre a data do carácter
c
deffinitivo da decisão
d
antterior.
4
Artigo 40.º
Sanções Ace
essórias
es previstass neste Có
ódigo pode
em ainda determinarr, quando a gravidad
de da
As contra-ordenaçõe
d agente o justifique,, a aplicaçã
ão da sançã
ão acessória
a consubsta
anciada na perda
infracção e a culpa do
de objecto
os pertence
entes ao age
ente, nos te
ermos da le
ei geral.
4
Artigo 41.º
Fiscallização e co
ompetência
1 - São com
mpetentes para fiscalizar o cump
primento da
as disposições do prese
ente Regula
amento:
a) A Câm
mara Municcipal e os se
erviços mun
nicipais;
b) Os ag
gentes da Guarda
G
Naccional Republicana assim como ou
utras autoriidades a qu
uem a lei atribua
tal competência
a.
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2 - Sem prejuízo do disposto no
o número anterior,
a
co
ompete aoss serviços m
municipais de
d fiscaliza
ação a
ão e parrticipação de qualqu
uer evento ou circcunstância susceptível de im
mplicar
investigaçã
responsabiilidade porr contra -o
ordenação, independe
entemente da compe
etência atriibuída por lei a
outras entidades.
utoridades referidas no n.º 1 podem pra
aticar as medidas
m
ca
autelares que
q
entend
derem
3 - As au
convenienttes e necesssárias para impedir o desaparecimento de provas.
p
4
Artigo 42.º
Coima
as
1 - O produ
uto da apliccação das coimas
c
reve
erte a favor do Municíp
pio.
ontra-ordenações pratticadas com
m negligênccia não po
odem ultrap
passar
2 - As coimas a apllicar às co
metade do
o respectivo
o montante máximo.
os e mínimo
os das coim
mas a aplicar às contra-ordenaçõe
es, em caso de reincidê
ência,
3 - Os limites máximo
máximo pre
são agrava
ados com um
u acréscim
mo de 1/3, não poden
ndo exceder o limite m
evisto no regime
geral do ilíícito de me
era ordenação social.
4 - As coim
mas previsttas não afasstam o devver de indem
mnizar nos termos gerais, quand
do das infra
acções
resultem prejuízos
p
pa
ara os particculares ou para o próp
prio Municíp
pio.
5 - Quem auxiliar ou
u proteger, por qualqu
uer forma, as violaçõe
es das norm
mas constan
ntes do pre
esente
Regulamen
nto, ou imp
pedir e emb
baraçar a aplicação
a
da
as coimas que
q ao caso
o em concrreto couberr, será
punido com
m a mesma pena em que
q tiver inccorrido o in
nfractor.
Artigo 43.º
4
M
Montante
da
a coima
Os limites mínimos e máximos das
d coimas a aplicar qu
uando outra
a coisa não
o resultar da
as disposiçõ
ões do
C
de Posturas
P
serrão de € 20
0,00 a € 225
5,00 no casso de pesso
oa singular e de € 50,0
00 a €
presente Código
500,00 eurros, no caso
o de pessoa colectiva.
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CAPÍTUL
LO IV
DISPOSIÇÕES
S FINAIS
Artigo 44.º
4
Revogaç
ções
É revogado o Código
o de Posturas do Con
ncelho de Reguengos
R
de Monsarraz, aprova
ado pela Câ
âmara
etembro de
e 1968, e publicado
p
em Diário do
o Governo, II série, de
d 12 de Ma
aio de
Municipal em 4 de Se
do o normattivo municip
pal anteriorr que com o presente Regulamento não se coadune.
1969 e tod
Artigo 45.º
4
Dúvidas e Omissões
As dúvidass e omissõess serão dirim
midas por deliberação
d
o da Câmara
a Municipal..
Artigo 46.º
4
Entrada em
m vigor
e Regulame
ento entra em
e vigor no
o prazo de 15 dias apó
ós a sua afiixação, nos lugares pú
úblicos
O presente
do costume, dos Edita
ais que pub
bliquem a su
ua aprovaçã
ão pela Asssembleia Mu
unicipal, me
ediante pro
oposta
a Municipal..
da Câmara

p
Câmarra Municipal em 9 de Fevereiro
F
de
e 2011.
Aprovado pela

Aprovado pela
p
Assembleia Municcipal em 28 de Fevereiiro de 2011.
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