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Cade rno  de  Enca rgo s   

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE GESTÃO 

DO ECOCENTRO NO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO” 

 
                                                               
 

1. Obrigações do adjudicatário 

1.1. Apoio a eventos culturais e recreativos  

O Adjudicatário deverá durante a ocorrência dos eventos culturais e recreativos 
especificados na Tabela 1, executar todos os serviços de limpeza e de recolha de RSU, 
incluindo a disponibilização dos respetivos sacos e o seu transporte para a Unidade de 
Tratamento Mecânico e Biológico da ERSUC (localizada em Eirol – Aveiro). 

 

Tabela 1 – Especificação dos principais eventos organizados pela Câmara Municipal. 

Designação do Evento Local Mês 

Festival do Bacalhau Jardim Oudinot 
Agosto  

(ver site da CMI) 

Festival do Marisco Relvado da Costa Nova 
Agosto  

(ver site da CMI) 

Marchas S. Joaninas Freguesias do Município 
Junho  

(ver site da CMI) 

Semana Jovem  A definir 
Julho  

(ver site da CMI) 

Carnaval de Vale de Ílhavo Vale de Ílhavo 
Fevereiro  

(ver site da CMI) 

Festas Padroeiras Freguesias do município 
De acordo com o 

calendário de festas (ver 
site da CMI) 

 

1.2. Limpeza e varredura aos DOMINGOS e durante a época Balnear de áreas 
urbanas nas Praias da Barra e Costa Nova  

Não obstante as áreas urbanas das praias da Barra e Costa Nova estarem inseridas no 
âmbito dos serviços da concessão e nos termos do Contrato n.º 9/1999 celebrado 
entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a empresa SUMA, S.A., entende-se, necessário 
para a melhoria dos níveis de higiene e de qualidade da limpeza urbana que, aos 
domingos, se promova durante o período balnear (entre 01 de junho e 30 de 
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setembro) a varredura manual e/ou mecanizada, de algumas zonas consideradas 
fulcrais para a fruição plena de tais espaços, seja pelos turistas, seja pelos cidadãos 
em geral, conforme se indica na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Serviços de limpeza urbana a realizar aos Domingos (durante a época balnear) nas 
Praias da Barra e Costa Nova (ver PLANTAS ANEXAS 1 e 2). 

Horário Locais de intervenção 

Praia da Barra – PLANTA ANEXA 1 
- Largo do Farol da Barra; 
- Av. João Corte Real, desde a rotunda do Farol até à 
Praceta do Molhe Sul, incluindo a envolvente ao 
Parque de Quiosques assinalada na Planta Anexa 1; 

Das 05.00 às 10.00 Horas 

Praia da Costa Nova – PLANTA ANEXA 2 
- Área envolvente ao Mercado Municipal da Costa 
Nova;  

 

1.3. – Limpeza do Areal da Praia Fluvial do Jardim Oudinot durante a época 
Balnear e áreas adjacentes  

O adjudicatário deverá proceder, no período balnear - de 01 de junho a 30 de 
setembro - aos seguintes serviços: 

• Limpeza do areal da Praia Fluvial do Jardim Oudinot (com frequência 
trissemanal) às segundas, quintas e sábados, na área delimitada pela 
Planta Anexa 3, abrangendo as áreas limítrofes confinantes ao dito areal; 

• Horário da intervenção de limpeza no areal: das 05.00 às 10.00 Horas; 

• Fornecimento e instalação (até ao dia 05 de junho) de, pelo menos, 6 
(seis) papeleiras de praia, para a colocação de lixos pelos banhistas e 
utentes da praia; 

• Fornecimento dos respetivos sacos nas dimensões adequadas às 
papeleiras de praia a instalar, cujo modelo será previamente submetido à 
aprovação dos serviços de Fiscalização da Câmara Municipal de Ílhavo; 

• Transporte de todos os resíduos a destino final – Unidade de Tratamento 
Mecânico e Biológico da ERSUC (localizada em Eirol – Aveiro). 

 

1.4. – Lavagem e desinfeção do Mercado Municipal da Costa Nova 

O Adjudicatário deverá executar a prestação de serviços de desinfeção e lavagem 
do Mercado Municipal da Costa Nova aos SÁBADOS (incluindo feriados), após o 
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horário de encerramento (consultar o Regulamento Municipal do Mercado da Costa 
Nova).  

A planificação dos serviços de lavagem e desinfeção do Mercado Municipal da Costa 
Nova encontra-se sintetizada no Quadro 1. 

O adjudicatário deverá submeter à Equipa de Fiscalização da Câmara Municipal de 
Ílhavo a aprovação dos produtos de limpeza (detergentes e desinfetantes) a utilizar. É 
ainda sua obrigação entregar toda a documentação referente a estes produtos (os 
quais, obrigatoriamente, terão de ser homologados de acordo com a legislação 
nacional do Setor Alimentar), nomeadamente, as fichas técnicas e de segurança. 

Acresce que são interditas ao adjudicatário quaisquer ações de limpeza ou outras, nos 
seguintes espaços:  

- Zona de confeção de marisco (cozinha e sala de embalamento); 

- Bancas de venda de pescado fresco e de marisco; 

 

Quadro 1 – Planificação dos serviços de lavagem e desinfeção do mercado Municipal da Costa 
Nova. 

Sábado 
(após o 

encerramento) 
Natureza dos Serviços de Lavagem e desinfeção do Mercado 

De 01 de junho 
a 30 de 
setembro 

 

a) - Limpeza e desinfeção por via húmida, utilizando máquina lavadora (com 
pressão a jato e produtos químicos adequados) nos seguintes setores: 

• Venda de pescado fresco (à exceção das bancas de venda); 
• Produtos hortofrutícolas; 

• Marisco cozido (à exceção das bancas de venda); 
• Câmara de subprodutos de peixe; 

• Sala de lavagem de caixas;  
• Passeios e áreas adjacentes; 
• Sanitários do mercado (de acesso restrito e com utilização pública);  

De 01 de 
outubro a 31 de 
maio  

b) - Limpeza a seco com recurso a aspiração e varredura manual ou mecânica 
nos seguintes setores: 

• Produtos hortofrutícolas; 
• Marisco cozido (à exceção das bancas de venda); 

c) - Limpeza e desinfeção por via húmida conforme enunciado na alínea a), deste 
quadro, nos seguintes setores: 

• Venda de pescado fresco (à exceção das bancas de venda); 

• Câmara de subprodutos de peixe; 
• Sala de lavagem de caixas; 
• Passeios e áreas adjacentes;  

• Sanitários do mercado (de acesso restrito e com utilização pública); 
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1.5. - Serviços de limpeza urbana  

Os serviços de limpeza urbana (varredura, corte de ervas e monda química), a efetuar 
no âmbito da presente prestação de serviços serão assegurados através da 
implementação de um programa de trabalhos definido conforme enunciam os itens 
seguintes.  

 
1.5.1. Programa de Trabalhos 

1.5.1.1. Natureza dos serviços a prestar 

• Varredura manual e mecanizada incluindo a limpeza de passeios (onde 
existirem); 

• Corte de ervas e monda química (sempre que se considere necessário) 
em bermas e valetas (onde existirem); 

• Fornecimento de sacos para acondicionamento dos resíduos e lixos 
recolhidos durante as ações de limpeza nas dimensões mais 
convenientes (a submeter a prévia aprovação dos serviços de 
Fiscalização da Câmara Municipal de Ílhavo); 

• Fornecimento e colocação de sacos nos equipamentos que porventura 
existam nas áreas de intervenção (papeleiras, dispensadores para 
dejetos caninos, ou outros), os quais devem ser substituídos e recolhidos 
sempre que necessário e/ou na frequência da execução dos serviços de 
limpeza;  

• Transporte de todos os resíduos recolhidos (resultantes da varredura 
manual e mecanizada e demais ações de limpeza) e nas adequadas 
condições de higiene e salubridade a destino final. 

i) Destino final dos resíduos provenientes da limpeza urbana: 

• Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico (UTMB) em Eirol, gerido 
pela ERSUC e localizado no Concelho de Aveiro; 

ii) Custos de deposição/tratamento de resíduos em Aterro ou UTMB: 

• Os custos de deposição (e/ou tratamento final) dos resíduos provenientes 
da limpeza urbana são da conta da entidade adjudicante (Câmara 
Municipal de Ílhavo) devendo para o efeito a empresa adjudicatária 
proceder à sua pesagem diária conforme as normas de funcionamento 
da UTMB atrás mencionada, e entregar à Equipa de Fiscalização, 
mensalmente, um mapa das pesagens efetuadas, acompanhado dos 
competentes comprovativos (recibos de pesagem da UTMB); 

Os serviços acima referidos, consubstanciam a afetação de um conjunto de 
equipamentos, máquinas, e viaturas cujo estacionamento/parqueamento em 
espaços públicos e/ou em zonas confinantes com a Ria e/ou com as Praias será 
expressamente PROIBIDO no território municipal.  

O adjudicatário deverá possuir, alugar e/ou adquirir da forma que lhe for mais 
conveniente e, preferencialmente, no Município de Ílhavo, instalações que lhe 
permitam a adequada gestão e operacionalização de todos os meios a afetar à 
prestação de serviços. 
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1.5.1.2. Horário  

Os serviços de varredura urbana, corte de ervas e monda química, serão executados 
no seguinte horário: 

Dias Horário 

Segunda a sábado Das 06.00H às 12.30H 

 

1.5.1.3. Áreas de intervenção e frequência dos serviços 

Nas tabelas que se seguem evidenciam-se os locais a intervencionar, a frequência e o 
tipo de serviços a prestar. Todas as peças desenhadas anexas a este caderno devem 
ser analisadas para melhor visualização das zonas e locais de intervenção. 

Para a boa articulação dos serviços de varredura urbana afetos a este procedimento 
concursal, as áreas de intervenção, foram “agrupadas”, do seguinte modo: 

• Áreas urbanas em expansão e novas urbanizações (Tabela 3); 

• Serviços de limpeza urbana em arruamentos periféricos (Tabela 4); 
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Tabela 3 – Serviços de limpeza em áreas urbanas em expansão e novas urbanizações. 

Locais (ver Planta Geral 4) Frequência Tipo de serviço 

Zona de Ílhavo / Vista Alegre: 
- Urbanização da Quinta da Vista Alegre; 

Semanal 

Zona de Ílhavo / Coutada: 
- Rua da Coutada, desde o Centro Escolar até à 
Capela (incluindo as travessas existentes neste troço 
da rua) e a Rua da Escola;  

Semanal 

Zona de Ílhavo / Medela: 
- Urbanização da Medela e área adjacente até EN 
109 incluindo a Rua Prof. Ratola; 

Semanal 

Zona de Ílhavo / Gafanha de Aquém 

- Área urbana da Gafanha de Aquém (Rua de 
Ílhavo, desde a ponte Juncal Ancho até à rotunda 
de acesso à A25, junto ao Stand «Tó-Zé», incluindo a 
Rua do Norte até aos Armazéns Gerais da CMI), e 
Rua do Sul até ao cruzamento com a Rua das Flores;  

2xsemana  

Zona da Gafanha da Nazaré 
- Área Urbana confinante com a Rua 1º de maio e 
ruas adjacentes, nomeadamente: 

» Rua 18 de setembro e Rua Camilo Castelo Branco 
até à Rua S. Francisco Xavier,  

» Rua Almeida Garrett, Rua do Casqueirita e Rua 
Padre Américo e ainda,  

» Rua S. Francisco Xavier (até ao Núcleo 
Museológico da Casa Gafanhoa); 

- Envolvente à Escola Secundária; 

- Envolvente ao Centro Escolar Sta. Maria Manuela, 
nomeadamente, as Ruas Capitão Ferreira da Silva, 
Rua Pe. Artur Sardo, Rua Pe. Manuel da Nóbrega e 
Rua S. Vicente inc. Beco da Cabine; 

Semanal 

3xsemana 
(época balnear: 
jun.jul.ago.set.) 

Barra 
- Urbanização da Quinta da Barra; 

 2xsemana – resto 
do ano 

Varredura 
Mecânica e 

Manual incluindo 
corte de ervas e 

controlo de 
infestantes em 

bermas, valetas e 
passeios 

adjacentes 
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Tabela 4 – Serviços de limpeza urbana em arruamentos periféricos. 

Locais (ver Planta Geral 4) Frequência 

Meses  

(Prestação 
dos 

Serviços) 

Tipo de 
serviço 

- Rua dos Moitinhos (desde o «cruzeiro» em Cimo de Vila 
até ao cruzamento Junto aos Reservatórios de Água dos 
Moitinhos; 

- Rua Principal de Vale de Ílhavo incluindo: Rua Prior 
Valente, Rua dos Ferreiros, Rua N. Sra. do Alívio e Rua da 
Fonte até ao Centro Escolar de VALE DE ÍLHAVO e área 
adjacente ao mesmo;  

- Rua Tomé de Barros Queiroz (desde o cruzamento da 
Légua, junto aos semáforos) até à Zona Industrial das 
Ervosas; 

- Estrada Nacional 109 (com inicio na Rotunda do 
Intermarché, Vista Alegre), arruamento de acesso à 
Urbanização da Água Fria, Rua do Paço (Ermida) e Rua 
Cabeço do Nuno (Vale de Ílhavo), até ao entroncamento 
com a Rua N. Sra. do Alívio; 
- Variante das Bichaneiras, desde a saída da A25 até à 
Rotunda do Barco (Zona Industrial da Mota, junto à 
Heliflex);  

- Rua da Ílhavo (Estrada da Mota) desde a Rotunda do 
Barco (Zona Industrial da Mota, junto à Heliflex) até à 
Rotunda do Stand «Tó-Zé» (na Gafanha de Aquém);  

Bimestral  

(de dois em 
dois meses) 

 

Varredura 
Mecânica e 

Manual 
incluindo 
corte de 
ervas e 

controlo de 
infestantes 
em bermas, 
valetas e 
passeios 

adjacentes e 
remoção de 
lixos dispersos 

 

 

- Estrada Florestal N.º 1, desde a Rotunda do Barco (Zona 
Industrial da Mota, junto à Heliflex) até à rotunda da 
Gafanha do Carmo e arruamentos principais da Zona 
Industrial da Mota; 

- Estrada Florestal que liga a Gafanha do Carmo à 
Gafanha da Boa Vista (desde a rotunda do Carmo); 

- Caminho do Praião junto à RIA (em toda a extensão alvo 
de requalificação), ou seja, desde a Ponte da Barra até 
ao limite do Concelho; 

Bimestral  

(de dois em 
dois meses) 

 

Fevereiro 
 

Abril 
 

Junho 
 

Agosto 

 
Outubro 

 
Dezembro  

Limpeza 
manual de 
lixos dispersos 
em bermas e 
valetas 

 

 

1.6 Lavagem e desinfeção de Contentores Tipo MoloK, Contentores enterrados 
e Ecopontos de Superfície  

 

O adjudicatário obriga-se a proceder à lavagem e desinfeção (com produtos 
adequados) de todos os contentores de deposição indiferenciada de RSU do tipo 
«semienterrado» (MOLOK) e «enterrado» (tipo BLUE BEE, e outros, incluindo os 
equipamentos de deposição seletiva que, neste caso, lhe possam estar associados). 
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Os Ecopontos de superfície já instalados (e, a instalar) no Município de Ílhavo serão 
igualmente objeto de lavagem exterior.   

Estes serviços devem ser executados com a seguinte frequência: 

 
Frequência da lavagem e desinfeção 

Tipo de Contentor 
Junho a setembro Outubro a maio 

Semienterrado 
(tipo MOLOK) 

Quinzenal Mensal 

Enterrado  
(tipo Blue Bee e outros) 

Quinzenal Mensal 

Ecopontos de superfície Semestral 

 

 

1.7. Gestão Operacional no Ecocentro Municipal 

 
Os serviços a realizar ao nível da gestão operacional do Ecocentro, regem-se 
globalmente pelos princípios, orientações e disposições constantes do Manual de 
Funcionamento e Normas de Utilização aprovados pela Câmara Municipal de Ílhavo, 
e cujos conteúdos se compilaram nos Apêndices 1 e 2 deste Caderno de Encargos.  

 

1.7.1. Ao adjudicatário, incumbem as seguintes ações no que respeita à gestão do 
Ecocentro: 

• Manutenção das funcionalidades regulamentares e operativas do 
Ecocentro conforme disposições, termos e condições, explicitadas nos 
Apêndices 1 e 2 deste Caderno de Encargos; 

• Assegurar a receção, armazenagem e expedição para retomadores 
licenciados e acreditados de todos os resíduos discriminados no ponto 2 
do Alvará de Licença N.º 50/2013/CCDRC (ver Apêndice 3, deste Caderno 
de Encargos);   

• Fornecer à Equipa de Fiscalização, no final de cada ano, os dados 
respeitantes às quantidades e tipo de resíduos para a sua posterior 
inserção no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILAMB);  

• Cumprimento integral da lei relativa ao regime geral de gestão de 
resíduos, no que respeita à seleção das entidades retomadoras de 
resíduos que, obrigatoriamente, têm de estar licenciadas e/ou 
acreditadas (nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, 
que altera e republica o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro (que 
transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de novembro de 2008)); 
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• Respeitar o seguinte horário de funcionamento:  

O Ecocentro funcionará de Terça-feira a Sábado (exceto feriados) com o 
seguinte horário: 

HORÁRIO DE VERÃO: 
- Período da manhã: 8.30 às 12.30 horas; 
- Período da tarde: 14.00 às 18.00 horas. 

HORÁRIO DE INVERNO: 
- Período da manhã: 8.00 às 13.00 horas; 
- Período da tarde: 14.00 às 17.00 horas. 

• Nomear um Operador afeto a tempo inteiro ao funcionamento do 
Ecocentro, o qual deverá reunir perfil e aptidão adequados ao exercício 
das funções, nomeadamente, no que respeita ao contacto direto com os 
utilizadores do equipamento; 

• Durante o período de funcionamento do Ecocentro, o funcionário da 
empresa adjudicatária está proibido de se ausentar das instalações; 

• Deve ainda a empresa adjudicatária designar um Supervisor que terá a 
incumbência de ir, pelo menos, uma vez por dia, às instalações do 
Ecocentro a fim de supervisionar as operações diárias de gestão e 
verificar os registos de entradas e de saídas de contentores/caixas para 
destino final, bem como proceder à avaliação geral do estado de 
conservação e manutenção de contentores/caixas, áreas verdes 
envolventes, etc., adotando as medidas que julgue convenientes para o 
seu adequado funcionamento. O Supervisor fica igualmente obrigado a 
elaborar o Relatório Mensal do Ecocentro, documento a entregar até ao 
dia 05 de cada mês à Equipa de Fiscalização, no qual, evidencie as 
quantidades de resíduos recebidos, o número de caixas transportadas a 
destino final, o número e tipo de utilizadores e outras informações 
relevantes, nestas se incluindo os custos e os proveitos relacionados com a 
gestão do Ecocentro. O modelo de relatório a apresentar será 
previamente submetido à aprovação da Equipa de Fiscalização. 

• O adjudicatário deverá procurar no atual mercado de gestão de resíduos 
apenas retomadores que para o efeito possuam a devida licença emitida 
pelos serviços do Ministério do Ambiente, procurando privilegiar a 
valorização do material (Reciclagem) em detrimento de outra ação mais 
nociva para o ambiente. A lista de retomadores deverá ser previamente 
submetida a aprovação da Equipa de Fiscalização, sendo obrigatório a 
apresentação da documentação habilitante;   

• O adjudicatário obriga-se a manter e a dar continuidade aos Protocolos 
de parceria da Câmara Municipal de Ílhavo, em vigor, no âmbito da 
recolha e gestão de resíduos especiais; 

• Sempre que sejam encontrados pela Câmara Municipal novos parceiros 
para o alargamento da recolha de resíduos especiais, o adjudicatário, 
sem prejuízo da sua consulta prévia, fica obrigado aceitar a formalização 
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desses protocolos podendo ser requerida a sua intervenção, sempre que 
necessário, para efetuar a expedição/transporte desses resíduos; 

• Sempre que as caixas de deposição seletiva dos diferentes resíduos 
recolhidos no ecocentro se encontrem cheias, o adjudicatário deve 
proceder ao seu transporte, a destino final acreditado, no prazo máximo 
de 24 horas; 

• Sempre que o adjudicatário pretender mudar de retomador final deve 
informar, por escrito, a Equipa de Fiscalização desse facto, sujeitando-se à 
sua prévia aprovação; 

• O Operador designado pelo adjudicatário obriga-se a manter em 
constante atualização diária todos os registos (entradas de utilizadores e 
de saídas de contentores), e ao preenchimento das Guias de 
Acompanhamento de Resíduos, GAR, comunicando ao Supervisor e à 
Equipa de Fiscalização quaisquer anomalias que extravasem o seu âmbito 
de ação e competências; 

• A aquisição das Guias de Acompanhamento de Resíduos, GAR, será da 
conta do Adjudicatário; 

• O adjudicatário, anualmente, deve submeter à aprovação da equipa de 
fiscalização um plano de manutenção no qual defina as reparações que 
se propõe executar nas caixas de resíduos (ex. pinturas e outras), e no 
recinto em geral (ex. sinalética, local de deposição resíduos especiais, 
espaços verdes, etc); 

• O adjudicatário fica ainda obrigado a desenvolver uma campanha anual 
de sensibilização ambiental focalizada e direcionada para as temáticas 
da reciclagem e valorização de resíduos, cujo conteúdo, será 
previamente aprovado pela entidade adjudicante, correspondendo a 
um custo mínimo de 1% do valor da sua proposta.  

A Câmara Municipal de Ílhavo, além de ser a Entidade Fiscalizadora e Coordenadora 
do Ecocentro, mantém-se responsável pela Coordenação e funcionamento do Centro 
de Educação Ambiental, assegurando as ações de Educação Ambiental que entenda 
por convenientes e o acompanhamento das visitas de estudo programadas, em 
estreita colaboração com a comunidade Educativa do Município, pelo que poderá 
aceder às instalações durante o seu normal período de funcionamento e também à 2ª 
feira (dia de encerramento), sempre que necessite, e sem requerer a prévia 
comunicação ao adjudicatário. 

 
1.7.2. Expedição (a destino final) dos Resíduos do Ecocentro: Encargos e Retribuições 

• Os custos resultantes da expedição a destino final (transporte e retoma) 
de todos os resíduos rececionados no Ecocentro (em caixas/contentores 
de 20-30m3) assim como dos resíduos especiais, para os vários 
retomadores acreditados (e aprovados previamente pela Equipa de 
Fiscalização) são da conta da empresa adjudicatária; 
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• A retribuição financeira que porventura resulte da retoma dos resíduos 
rececionados no Ecocentro reverterá a favor da empresa adjudicatária; 

 

1.7.3. Interdições e Restrições: 

• É expressamente proibida a cobrança de valores, pelo adjudicatário, sob 
qualquer forma ou meio, aos utilizadores do Ecocentro (a deposição de 
resíduos no Ecocentro é gratuita!);  

• É expressamente proibida a utilização das instalações do Ecocentro 
Municipal para o parqueamento de equipamentos, máquinas e/ou 
viaturas a afetar à prestação de serviços, à exceção dos veículos ligeiros 
porventura afetos ao transporte do pessoal diretamente adstrito ao 
funcionamento e gestão diária do Ecocentro. 

1.7.4. Outros encargos de Gestão do Ecocentro: 

Serão ainda encargos e obrigações do Adjudicatário no âmbito da Gestão do 
Ecocentro:  

• As despesas de água e eletricidade afetas ao funcionamento do 
Ecocentro (serão pagas pela empresa adjudicatária durante o prazo de 
vigência da prestação de serviços); 

• As despesas inerentes à manutenção e conservação das áreas 
ajardinadas no interior do recinto; 

• Celebração de Seguro de Responsabilidade Ambiental para o Ecocentro 
nos termos e para os efeitos previstos no Decreto-lei N.º 147/2008, de 29 de 
julho, para um capital de 400.000,00 Euros; 

• Disponibilização de caixas de grande capacidade (20, 30 m3) para a 
deposição seletiva dos resíduos que considerem necessárias para garantir 
a receção, armazenagem e transporte a destino final adequado de todos 
os resíduos explicitados no ALVARÁ N.º 50/2013, e bem assim os 
constantes das Tabelas 5 e 6 deste Caderno de Encargos (ver também 
Apêndices 1, 2 e 3). 

 

1.8. Serviços Pontuais 

1.8.1. Lista Complementar de Serviços 

a) O adjudicatário obriga-se a executar, de acordo com o presente caderno de 
encargos, todos os serviços pontuais solicitados na Lista Complementar de Serviços / 
Preços Unitários, do Anexo VI do Programa de Procedimento e todos os Serviços a Mais 
da mesma espécie que sejam solicitados pela Entidade Adjudicante e que se tornem 
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necessários à manutenção do bem-estar público e desde que a sua separação do 
objeto do Contrato acarrete inconvenientes para a Entidade Adjudicante. 

b) No caso de estes serviços serem os especificados na Lista Complementar de 
Serviços / Preços Unitários, do Anexo VI do Programa de Procedimento, serão 
aplicados os preços unitários propostos pelo Adjudicatário. 

c) Os restantes casos e tratando-se de serviços da mesma espécie, o Prestador de 
Serviços deverá apresentar uma proposta de preço e condições de execução que 
tenha em atenção os preços correntes de mercado e os custos dos materiais, da 
utilização dos equipamentos, das viaturas, das ferramentas e da mão de obra a 
utilizar. 

d) Tratando-se de Serviços da mesma espécie dos adjudicados mas a executar em 
condições diferentes, o Adjudicatário deverá apresentar uma proposta de preços e 
de condições de execução que tenha em conta os preços unitários apresentados na 
sua proposta e que, se for o caso, explicite claramente as razões justificativas de 
qualquer aumento desses preços.  

 

1.8.2. Proposta técnica dos serviços pontuais constantes na Lista Complementar de Serviços 

Os concorrentes deverão apresentar na sua proposta a memória descritiva de 
execução, bem como os meios a envolver para os serviços indicados na Lista 
Complementar de Serviços / Preços Unitários, do Anexo VI do Programa de 
Procedimento. 

 
2. Meios técnicos e humanos afetos à prestação de serviços  

O adjudicatário deve apresentar detalhadamente na sua proposta os meios técnicos 
e humanos necessários à boa execução dos serviços, apresentando de forma clara e 
objetiva, na memória descritiva e no seu programa de trabalhos, pelo menos os 
seguintes elementos relevantes: 

• Mapas detalhados de afetação de meios: técnicos e humanos aos 
serviços a prestarem; 

• Mapas de análise de custos/ano explicitando, pelo menos, para os 
seguintes indicadores: mão-de-obra, viaturas, equipamentos, consumíveis, 
manutenção, custos de transportes, etc. 

• Exibição de catálogos técnicos reveladores da adequação dos meios 
técnicos (viaturas, máquinas, equipamentos) aos serviços; 

• Exibição de fichas técnicas e de segurança (por produto) para os vários 
consumíveis a utilizar e estimativas de quantidade/ano; 

• Apresentação do conteúdo programático da campanha de 
sensibilização que se propõem desenvolver e quais os meios que irão 
utilizar para a sua concretização. 
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3. Reconhecimento dos locais a intervencionar  

É da responsabilidade do adjudicatário proceder localmente ao reconhecimento de 
todas as áreas e equipamentos a intervencionar no âmbito dos serviços a prestar, de 
forma a se inteirar da sua natureza, dimensão e características. Este reconhecimento 
inclui também o reconhecimento e análise das funcionalidades do Ecocentro 
Municipal de Ílhavo, sito na Rua do Norte – Gafanha de Aquém (junto aos Armazéns 
Gerais da CMI).  

No que respeita ao Ecocentro Municipal e para uma melhor caracterização deste 
equipamento municipal, foram sintetizadas na Tabela 5, as tipologias de resíduos, os 
códigos LER e a operação de valorização associada, nos termos do Alvará N.º 50/2013 
(emitido pelos serviços da CCDRC em 24 julho de 2013).  

Na Tabela 6, resumem-se, para as diferentes fileiras de resíduos, as quantidades totais 
recebidas e o número de transportes realizados, no ano de 2016.  

O fluxo total de resíduos, movimentado no Ecocentro no ano de 2016, foi de 
aproximadamente: 1280  toneladas. 
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Tabela 5 – Tipologia de Resíduos seletivamente depositados no Ecocentro Municipal de Ílhavo, 
respetivo código LER e Operação envolvida. 

DESIGNAÇÃO E CÓDIGO CÓDIGO LER TIPO DE OPERAÇÃO 

Embalagens de Papel  20 01 01 R13  

Plásticos  20 01 39 R13  

Embalagens de Papel e Cartão 15 01 01 R13  

Embalagens de Metal 15 01 04 R13  

Embalagens de Plástico 15 01 02 R13  

Embalagens de Vidro 15 01 07 R13  

Embalagens de Madeira 15 01 03 R13  

Vidro 20 01 02 R13  

Resíduos Verdes 20 02 01 R13  

Resíduos de Equipamentos Elétricos e 
Eletrónicos - REEE 

20 01 35*, 

20 01 36 ; 20 01 23* 
R13  

Monstros 20 03 07 D15 

Sucatas 200140 R13  

Resíduos de Construção e Demolição 
RCD 

17 09 04 ; 17 01 07 R13  

Madeiras provenientes dos RCD. 17 02 01 R13  

Pilhas 20 01 33 R13  

Óleos Alimentares Usados 20 01 25 R13  

Lâmpadas Fluorescentes 20 01 21* R13  

Componentes retirados de equip. fora 
de uso (Tinteiros e Tonners)  

 

16 02 16 R13  

Tampinhas de Plástico 20 01 39 R13  

Cápsulas de café NESPRESSO 20 01 40 R13  

Rolhas de Cortiça 20 03 99 R13  

Peças de Vestuário Usadas 20 01 10 R13  

Brinquedos Usados e Material Escolar 
Usado 

20 03 99 R13  

Velas usadas 20 02 03 R13 

Pneus Usados  16 01 03 R13 

LER – Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 
de dezembro (que a partir de 1 de junho de 2015 vem revogar o anexo I da Portaria n.º 209/2004 

de 3 de março). 
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Tabela 6 – Caracterização dos resíduos rececionados no Ecocentro de Ílhavo, em 2016. 
 

Código 
L.E.R.  

Resíduo 
Quantidade 

(Kg) 

N.º total de 
transportes 
a destino 

final 

Volume 
aproximado 
das caixas 

ou 
contentores 
(m3, litros) 

Entidade 
proprietária do 
equipamento de 

deposição 
seletiva  

200101 
150101  

Papel/cartão 

Embalagens de papel e cartão 
30 050 33 20 CMI 

150107 
200102 

Embalagens de Vidro 

Vidro 
24 260 5 16 CMI 

150102 
200139 

Embalagens de Plástico 

Plástico 
37 980 48 

20 

25 

7 

CMI 

Adjudicatário 

150104 

200140 

Embalagens de Metal 

Metais/metais 
16 160 14 16 CMI 

200135* 
200136 
200123* 

Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos – REEE 

24180 10 30 Adjudicatário 

200201 
Resíduos Verdes 
(biodegradáveis) 

340 900 89 
30 

16 

Adjudicatário 

CMI 

170904 
170107 

Resíduos de construção e 
demolição, RCD 

712 100 69 16 CMI 

200307 Monstros  35 240  28 20 CMI 

200133 Pilhas 300 3 
120 Litros 
(PVC) 

CMI 

200125 Óleos alimentares  405 (*) 
Oleão tipo 
O2/O3 

CMI 

200121* Lâmpadas fluorescentes 350 1 
120 Litros 
(PVC) 

Adjudicatário 

160216 
Consumíveis informáticos 
(Tinteiros e Tonners)  

73 (*) 
Contentor 
tipo – MGB  

CMI 

200140 Cápsulas de Café “NESPRESSO” 53 (*) … CMI  

200399 Rolhas de cortiça 100 2 120 Litros CMI 

200110 Peças de vestuário 1 129  (*) 4 CMI 

200399 
Brinquedos usados e Material 
escolar usado 

60 (*) 4 CMI 

200203 Velas usadas 4 498 (*) Big-bags CMI 

160103 Pneus usados 6 180 4 30 Adjudicatário 

170201 

150103 

Madeiras  

Embalagens madeira 
45 960 18 38 Adjudicatário 

(*) – Os transportes referentes a estes resíduos são da responsabilidade da entidade que assinou 
o PROTOCOLO DE PARCERIA com a Câmara Municipal de Ílhavo, pelo que, o transporte e 

retoma dos mesmos, não são da responsabilidade do adjudicatário;  
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4. Prazo  

O prazo da presente aquisição de serviços é de 1 (um) ano, renovável por iguais 
períodos de tempo, até um máximo de 2 (duas) renovações sucessivas, se não for 
denunciado por nenhuma das partes, com a antecedência de 60 dias, antes do seu 
termo e, desde que se mantenham as condições previstas no contrato inicial. 

 

5. Valor base  

O valor base desta aquisição de serviços é de 104.000,00 Euros (cento e quatro mil 
euros). 

 

6. Condições de Pagamento 

O valor global da aquisição dos serviços será pago ao adjudicatário em prestações 
mensais, iguais e consecutivas, no prazo de 60 (sessenta dias) após a entrega, das 
competentes faturas. 

 

7. Legislação aplicável 

O Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, e demais legislação aplicável. 
 
 
 

Ílhavo, 23 fevereiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, 
 
 

(Fernando Fidalgo Caçoilo) 
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Apêndice 1 – Manual de Funcionamento do Ecocentro 
do Concelho de Ílhavo 

 

Manual de Funcionamento do Ecocentro do Municipal de Ílhavo 
 
Com presente documento definiram-se um conjunto de procedimentos e regras, que devem ser 
integralmente cumpridas pelo Operador do Ecocentro (EC) e pelos seus utilizadores (particulares 
e/ou empresas). Do cumprimento das normas e regras, que a seguir se apresentam, resultará a 
correta gestão do EC, quer ao nível operacional, ambiental e de segurança e saúde. 
 
Capítulo I – Funcionamento do Ecocentro  

Artigo 1.º – Funções do Operador 

Para a correta gestão do Ecocentro (EC), será designado um funcionário, OPERADOR, que terá 
de permanecer no seu posto de trabalho durante o período de funcionamento do Ecocentro, 
exercendo as seguintes funções:  

1. Controlo das entradas/saídas dos utilizadores do EC, bem como da identificação dos 
mesmos.  

2. Acompanhamento dos utilizadores do EC aos diferentes locais de deposição dos 
durante e fiscalização da operação de descarga/deposição; 

3. Preenchimento e atualização, das fichas de registo para as entradas/saídas de 
utilizadores do Ecocentro. 

4. Autenticação das Guias de Acompanhamento dos Resíduos, apresentadas pelas 
empresas que vierem a utilizar o Ecocentro nos termos previstos neste Manual. 

5. Vistoria diária aos contentores. A mesma constará de uma visita de manhã e outra ao 
fim do dia, tendo como finalidade evitar a presença de objetos estranhos nos 
contentores.  

6. Manutenção, em termos de limpeza, do espaço em volta dos contentores do 
Ecocentro, bem como do espaço interior dos referidos equipamentos de deposição de 
Resíduos. 

7. Preenchimento das Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR) dos contentores de 
resíduos que saem do Ecocentro. 

8. Verificação das condições de limpeza na área de resíduos especiais (pilhas, óleos 
alimentares usados, lâmpadas, tampinhas, rolhas de cortiça, tinteiros e toners, e 
cápsulas de café NESPRESSO);  

Artigo 2.º – Supervisão 

A Supervisão do Ecocentro será assegurada por um funcionário que diariamente se desloca ao 
local, a fim de: 

i. Apoiar e orientar o operador nas suas funções diárias; 

ii. Verificar o estado de conservação do recinto, incluindo espaços verdes e instalações 
de apoio, e tomar medidas para providenciar a sua limpeza e/ou manutenção, junto 
da entidade responsável pela gestão do Ecocentro; 

iii. Supervisionar e planear as necessidades funcionais do Ecocentro, ao nível da 
transferência dos contentores e destino final para os materiais recolhidos nos mesmos.  
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iv. Elaborar e enviar, até ao dia 5 de cada mês, os Relatórios Mensais de acordo com as 
orientações dos competentes Serviços da Câmara Municipal, sintetizando neles a 
gestão do equipamento, bem como o controlo de entradas/saídas de resíduos, através 
dos dados obtidos nas respetivas fichas de registo. 

v. Em caso de conflitos com utilizadores do EC cabe ao Supervisor inteirara-se 
devidamente das ocorrências havidas comunicando-as, de imediato, aos competentes 
Serviços da Câmara Municipal, para a eventual aplicação de sanções conforme o 
estipulado nas Normas de Utilização do Ecocentro. 

vi. Anualmente compila os elementos necessários respeitantes às quantidades de resíduos 
para o posterior preenchimento e inserção no Sistema Integrado de Registo da Agência 
Portuguesa do Ambiente (SIRAPA);  

Artigo 3.º – Manutenção do recinto 

Tendo em vista a adequada conservação do Ecocentro a entidade responsável pela sua 
gestão (no caso a Câmara Municipal de Ílhavo, ou o prestador de serviços para o efeito 
contratado), executar os seguintes trabalhos: 

1. Manutenção do recinto, providenciando a sua varredura por meios mecânicos e/ou 
manuais, com periodicidade mensal, ou em situações excecionais sempre que tal se 
verifique necessário.   

2. Manutenção dos espaços verdes incluindo a ativação/manutenção do sistema de rega, 
o corte e adubação do relvado e manutenção das espécies arbóreas e plantas. 

Artigo 4.º – Horário 

O Ecocentro funcionará de Terça-feira a Sábado (exceto feriados) com o seguinte horário: 

HORÁRIO DE VERÃO: 
- Período da manhã: 8.30 às 12.30 horas; 
- Período da tarde: 14.00 às 18.00 horas. 

HORÁRIO DE INVERNO: 
- Período da manhã: 8.00 às 13.00 horas; 
- Período da tarde: 14.00 às 17.00 horas. 

Capítulo II – Relacionamento com os utilizadores  

Artigo 5.º – Tipo de utilizadores 

Têm acesso ao Ecocentro, todos os munícipes, comerciantes, e empresas sedeadas no 
Município de Ílhavo, desde que cumpram integralmente as disposições constantes do Capítulo 
IV deste Manual. 

Artigo 6.º – Regras de utilização 

1. Os utilizadores devem ser acompanhados, pelo operador competente ao respetivo 
local de descarga, tendo este a seu cargo a fiscalização dos resíduos a depositar. 

2. No caso de existirem materiais que não reúnam as condições adequadas para a 
deposição no Ecocentro, o operador competente, de forma cordial, deverá informar 
o(s) utilizador(es) e explicar as razões pelas quais não é permitida a sua descarga. 

3. Os resíduos deverão ser pré-separados de forma a facilitar a sua deposição. Esta será 
da responsabilidade do utilizador, podendo, eventualmente, ser ajudado pelo operador 
do Ecocentro, que terá de confirmar o bom estado dos resíduos a depositar. 

4. Sempre que forem encontrados Resíduos na entrada do Ecocentro, tal deve ser alvo de 
registo escrito na folha correspondente ao mapa de registos de entrada. Sempre que 
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possível, o Supervisor deverá tentar descobrir a proveniência desses mesmos resíduos, 
para que a pessoa ou empresa responsável por tal ato seja punida. O material que 
possa ser aproveitado será encaminhado para o respetivo contentor, sendo o restante 
depositado num contentor de recolha indiferenciada. Estas operações são da 
competência do Operador do Ecocentro. 

5. Sempre que se observem situações anómalas (roubos; invasão da propriedade privada; 
desobediência às ordens do funcionário; descargas clandestinas; etc), as mesmas 
devem ser comunicadas, por escrito, pelo Supervisor aos serviços competentes da 
Câmara Municipal de Ílhavo.   

Artigo 7.º – Deposição dos Resíduos  

1. A deposição dos resíduos nos contentores do Ecocentro deve ser feita a granel, isto é, o 
material não pode estar fechado dentro de sacos de plástico, caixas de cartão ou 
qualquer outro recipiente. 

2. Os contentores deverão conter os Resíduos acondicionados de modo a que os mesmos 
ocupem o menor volume possível, e proporcionem uma distribuição uniforme do seu 
peso.   

3. No caso especial do contentor que se destina à recolha seletiva do papel/cartão 
deverão ser tidas em conta as seguintes precauções: 

a) Todos os caixotes de cartão deverão ser rebentados e espalmados; 
b) O contentor deverá ficar coberto por um toldo, durante o período de 

encerramento do Ecocentro, evitando-se desta forma possíveis contaminações 
e/ou destruições do material recolhido. 

4. O material que contenha vários componentes (ex.: papel, plástico, cabos, etc) deve ser 
desmontado, sempre que tal seja possível, com vista a encaminhar os seus materiais 
constituintes para os respetivos contentores, conseguindo-se, desta forma, uma maior 
eficiência na recolha seletiva.  

 

Capítulo III – Limpeza, Segurança e Saúde no Ecocentro 

Artigo 8.º – Limpeza 

1. Todo o recinto do Ecocentro deverá encontrar-se limpo e livre de quaisquer resíduos 
que possam prejudicar a imagem ambiental daquele espaço, tendo em conta o fim a 
que o mesmo se destina. Se, devido a condições atmosféricas adversas, se verifique a 
dispersão de certos materiais (plásticos, papéis, etc), estes devem, neste caso, ser 
pontualmente retirados do recinto pelo respetivo Operador. 

2. Sempre que se proceder à troca de um contentor cheio por outro vazio, o operador 
competente, deverá limpar os resíduos que se acumularem no local.  

3. Caso os contentores, que são deixados vazios no Ecocentro pelo motorista, não estejam 
limpos, é responsabilidade do Operador competente assegurar a sua limpeza, de modo 
a evitar possíveis contaminações do material que aí será posteriormente colocado.  

Artigo 9.º – Segurança e Saúde 

1. O Operador do Ecocentro deve possuir fardamento apropriado, quer às funções quer à 
época do ano.  

2. O referido equipamento deve ser constituído por: calça, T-shirt/camisola e casaco com 
o logótipo ambiental da Câmara Municipal de Ílhavo e com a inscrição “Ecocentro”; e 
crachá com o nome do operador. 
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3. O Operador, durante o horário de trabalho, não se pode apresentar sem a respetiva 
farda, a qual permite, para além da sua fácil identificação pelos utilizadores, contribuir 
para a sua própria segurança.  

4. O operador deve possuir equipamento de segurança individual adequado ao 
desempenho das suas funções, nomeadamente, botas com biqueira de aço, 
capacete, luvas e óculos de proteção; 

5. Sempre que haja necessidade de algum equipamento de proteção individual ou 
ferramentas extra, o Operador deverá formular o pedido junto da entidade responsável 
pela gestão do Ecocentro. 

 
Artigo 10.º – Princípio da precaução 

Sempre que existam dúvidas sobre a deposição de um determinado tipo de resíduo no 
Ecocentro, o Operador, deve telefonar ao Supervisor e/ou aos Serviços Competentes da 
Câmara Municipal de Ílhavo, no sentido de obter esclarecimentos sobre o assunto. Se o 
contacto não for possível em tempo útil, o Operador deve aplicar o princípio da precaução e 
não permitir a deposição desse resíduo. 

Capítulo IV – Normas e Regras a observar pelos utilizadores do Ecocentro 

Artigo 11.º – Utilizadores «normais» e «credenciados» 

Os utilizadores «normais»: munícipes, comerciantes, IPSS, Escuteiros, ONG’S, Unidades de 
Restauração e outros Serviços, ficam sujeitos às seguintes regras: 

1. Transportar para o Ecocentro os resíduos devidamente pré-separados de acordo com 
os tipos de materiais aceites, conforme o descrito no Capítulo V do presente manual.  

2. Depositar, pelos seus próprios meios, os resíduos nos contentores, que estão no 
Ecocentro, identificados por tipo de material. 

3. Ter em atenção que para os resíduos especiais (pilhas, lâmpadas, rolhas de cortiça, 
tinteiros e toners, óleo alimentar usado, tampinhas de plásticos e cápsulas de 
NESPRESSO) existe uma área de deposição específica e diferenciada, denominada: 
“Zona de Resíduos Especiais”. 

4. Em caso de dúvida, solicitar informações ao operador competente, e respeitar e 
cumprir sempre as suas indicações. 

São Utilizadores «credenciados» as empresas sedeadas no Concelho de Ílhavo que pretendam 
utilizar o Ecocentro. Estes utilizadores, para além do estabelecido no artigo anterior, ficam ainda 
sujeitos às seguintes regras obrigatórias: 

5. Possuir e apresentar credencial criada para o efeito, a qual será obtida após o 
preenchimento de um formulário patente no Ecocentro. 

6.  A citada credencial não permite, de modo algum, a deposição de material não 
conforme, podendo no ato de preenchimento do formulário para obtenção da referida 
credencial, o utilizador obter esclarecimentos que entenda como convenientes, 
bastando para tal que o mesmo anexe uma folha ao formulário expondo a(s) 
questão(ões) que pretende ver solucionada(s). 

7. Parar à entrada do Ecocentro, na zona da Portaria, e exibir a respetiva credencial ao 
funcionário.  

8. Transportar para o Ecocentro apenas os materiais que estão autorizados a descarregar 
e respeitar a quantidade máxima, por material, de 1m3/semana.  

9. Apresentar, se for o caso, as Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR) 
devidamente preenchidas. 

10. Em caso de dúvida, solicitar informações ao operador, e respeitar e cumprir sempre as 
suas indicações. 
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Capítulo V – Regras gerais de deposição  

1. Para saberem que resíduos poderão ser rececionados, os Utilizadores do Ecocentro 
devem consultar a “Lista de Resíduos Admissíveis no Ecocentro Municipal de Ílhavo” (Anexo 
1) e, também, os Anexos A e B, das presentes normas de utilização, que, a entidade 
responsável pela gestão do Ecocentro, se obrigará a: 

- Manter permanentemente atualizada, incluindo a informação sobre as condições de 
deposição; 

 - Divulgar a todos os Utilizadores do Ecocentro. 

2. Cada Utilizador só poderá depositar no Ecocentro a quantidade máxima de 1m3/semana, 
por tipo de resíduo. 

3. A entidade gestora do Ecocentro (Câmara Municipal de Ílhavo ou prestador de serviços 
para o efeito contratado) deverá, ainda, manter permanentemente atualizada, a 
informação relativa à “ Lista de Códigos de Resíduos – Ecocentro Municipal de Ílhavo”, ou 
seja, a lista dos Códigos LER a utilizar no preenchimento das Guias de Acompanhamento de 
Resíduos (GAR), tendo em conta o cumprimento da legislação em vigor.  

 

Anexo 1 – “Lista de Códigos de Resíduos - Ecocentro Municipal de Ílhavo”  

Tipo de Resíduo CÓDIGO LER 

Papel e Cartão  200101 

Plásticos  200139 

Embalagens de Metal 150104 

Embalagens de Papel e Cartão 150101 

Embalagens de Plástico 150102 

Embalagens de Vidro 150107 

Embalagens de Madeira 150103 

Vidro 200102 

Resíduos Verdes “Não necessitam de GAR (ao abrigo 
do DL 178/2006)” 

200201 

Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos - REEE 200135*, 
200136 e 200123* 

Monstros 200307 

Metais ferrosos e não ferrosos (sucatas) 200140 

Resíduos de Construção e Demolição - RCD 170904 e 170107 

Madeiras provenientes dos RCD. 170201 

Pilhas 200133 

Óleos Alimentares Usados 200125 

Lâmpadas  200121* 

Tinteiros e Tonners  160216 

Tampinhas de Plástico 200139 

Cápsulas de café «NÉSPRESSO» 200140 

Rolhas de Cortiça 200399 

Peças de Vestuário Usadas 200110 

Brinquedos Usados e Material Escolar Usado 200399 

Pneus Usados  160103 
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Apêndice 2 – Normas de Utilização do Ecocentro 
 

Normas de Utilização do Ecocentro 

Preâmbulo 

 
Com o intuito de garantir o bom funcionamento do Ecocentro Municipal de Ílhavo foram 
elaboradas as presentes Normas de Utilização, as quais definem um conjunto de regras e 
procedimentos a que devem obedecer os seus utilizadores (particulares e/ou empresas). Do 
cumprimento das normas e regras, que a seguir se apresentam, resultará a correta gestão do 
Ecocentro, quer do ponto de vista ambiental, quer ainda, em termos de segurança e saúde. 

São parte integrante do presente normativo os seguintes anexos: 

Anexo A – Resíduos Admissíveis no Ecocentro; 

Anexo B – Lista de Códigos de Resíduos - Ecocentro Municipal de Ílhavo;  

Anexo C – Formulário de inscrição para emissão de CREDENCIAL de utilização. 

 

Assim, em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que transpõe 
a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu o Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e as orientações atuais em relação à separação e valorização de resíduos (Lista 
Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de 
dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7.º 
da Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro), foi 
desenvolvido o presente normativo de utilização do Ecocentro, adiante designado por, EC, o 
qual permite melhorar quer as condições de operação e de gestão, quer as condições de 
manutenção que se exigem, e devem ser promovidas neste tipo de infraestruturas.  
 
 
Capítulo I – Disposições Gerais  

Artigo 1.º – Objeto 

O presente documento estabelece as regras a que fica sujeita a entrega de materiais no 
Ecocentro, EC, e demais condições inerentes às operações de deposição. 

Artigo 2.º – Objetivo 

O objetivo deste normativo consiste na definição dos procedimentos de utilização e exploração 
do EC, aplicáveis aos seus utilizadores. 

Artigo 3.º – Definições 

1. “Ecocentro: EC” – área vigiada dedicada à receção de diferentes tipos de resíduos 
em contentores de grande capacidade (15, 20m3 ou superior) para posterior 
valorização e/ou reciclagem; 

2. “Operador do EC” – Funcionário que presta serviço a tempo inteiro no ecocentro, 
promovendo a receção adequada dos resíduos a depositar pelos Utilizadores 
(cidadãos e/ou empresas), a organização dos registos para controlo de entradas e 
saídas (de contentores), e o seu adequado e normal funcionamento; 
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3. “Produtor” – qualquer pessoa, singular ou coletiva, cuja atividade produza resíduos 
ou que efetue operações de tratamento, de mistura ou outras que alterem a 
natureza ou composição dos resíduos; 

4. “Detentor” – qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo o produtor, que tenha 
resíduos na sua posse; 

5. “Recolha” – a operação de apanha seletiva ou indiferenciada, de triagem e ou 
mistura de resíduos com vista ao seu transporte; 

6.  “Resíduo” – qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a 
intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista 
Europeia de Resíduos, LER;  

7.  “Valorização” – a operação de reaproveitamento de resíduos prevista na 
legislação em vigor;  

8.  “Reciclagem” – o reprocessamento de resíduos com vista à recuperação e ou 
regeneração das suas matérias constituintes em novos produtos a afetar ao fim 
original ou a fim distinto; 

9.  “Fileira” – designação técnica que significa qualquer dos materiais constituintes 
dos resíduos: fileira do vidro, fileira dos plásticos, fileira dos metais, fileira do papel e 
cartão, etc. 

Artigo 4.º – Revisão 

O presente documento poderá ser revisto mediante decisão da Câmara Municipal de Ílhavo. 

Artigo 5.º – Natureza e quantidade dos resíduos admissíveis no EC 

1. São admissíveis no EC os resíduos provenientes da separação na origem, transportados 
pelos munícipes, e utentes em geral; 

2. A entrega dos materiais deve ser feita preferencialmente a granel; 
3. Os materiais de embalagem devem ser previamente esvaziados do seu conteúdo; 
4. Não serão aceites materiais que contenham ou tenham contido substâncias perigosas. 
5. Os materiais admissíveis no EC, cuja especificação (Códigos LER) se encontra no Anexo 

B deste normativo, são os seguintes: 

� Embalagens de papel/cartão 
� Embalagens de Plástico; 
� Embalagens de Madeira; 
� Embalagens de Metal; 
� Embalagens de vidro; 
� Pneus usados; 
� Resíduos de construção e de demolição (RCD) 
� Madeira; 
� Papel e cartão; 
� Vidro; 
� Eletrodomésticos (REEE) 
� Plásticos; 
� Sucatas;  
� Resíduos verdes; 
� Monstros (não metálicos). 
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6. São ainda admissíveis no EC, outro género de materiais, aqui designados como resíduos 
especiais: 
� Pilhas; 
� Óleos alimentares usados; 
� Lâmpadas;  
� Rolhas de cortiça; 
� Tampinhas de plástico; 
� Tinteiros e toners; 
� Roupas; 
� Brinquedos; 
� Cápsulas de café NESPRESSO. 

7. No EC só poderão ser aceites materiais ou resíduos equiparados aos anteriormente 
indicados, os quais se encontram discriminados no Anexo A (Resíduos Admissíveis no 
Ecocentro), deste documento. 

8. Os materiais a aceitar serão de origem eminentemente doméstica, podendo ainda ser 
aceites materiais resultantes da atividade municipal, bem como de atividades de 
comércio, serviços e indústria, desde que, a sua quantidade não exceda: 1 m3/material 
e por semana. 

 
 

Capítulo II – Identificação dos Utilizadores do Ecocentro e serviços prestados  

Artigo 6.º – Identificação dos Utilizadores  

São potenciais utilizadores do EC, todos os Munícipes e Comerciantes do Concelho de Ílhavo, 
bem como as Empresas que o pretendam utilizar desde que munidas de Credencial de 
Utilização (a fornecer pela Câmara Municipal, mediante o preenchimento de Formulário/Ficha 
de inscrição), e que cumpram integralmente as disposições e regras de utilização constantes 
deste normativo. 

Artigo 7.º – Horário de funcionamento 

O EC funcionará de Terça-feira a Sábado (exceto feriados) com o seguinte horário: 

HORÁRIO DE VERÃO: 
- Período da manhã: 8.30 às 12.30 horas; 
- Período da tarde: 14.00 às 18.00 horas. 

HORÁRIO DE INVERNO: 
- Período da manhã: 8.00 às 13.00 horas; 
- Período da tarde: 14.00 às 17.00 horas. 
 
 

Capítulo III – Processo de Autorização, Regras de Utilização e, Inspeção  

Artigo 8.º – Apreciação e decisão sobre o tipo de materiais a descarregar 

1. Os utilizadores do EC (particulares e credenciados), deverão dirigir-se à portaria para 
identificação junto do operador e registo da descarga; 

2. Será realizada pelo operador do EC, por cada descarga, uma inspeção aos materiais a 
depositar; 

3. Da apreciação do tipo de materiais transportados, o operador poderá: 
a) Conceder autorização de descarga; 
b) Recusar a autorização de descarga fundamentando a sua decisão; 
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4. Mediante a concessão da autorização de descarga, o utilizador será informado pelo 
operador do local e moldes em que a mesma deverá ocorrer; 

Artigo 9.º – Regras de utilização do Ecocentro 

9.1. Utilizadores particulares 

9.1.1. Os utilizadores particulares (Munícipes, Comerciantes) ficam sujeitos às seguintes 
regras: 

a) – Transportar para o EC os materiais devidamente separados conforme 
especificações do Anexo A; 
b) – Depositar os materiais a granel nos contentores próprios existentes no EC 
(devidamente identificadas por cada categoria/tipo de material); 
c) – Ter em atenção que para os resíduos especiais existem recipientes próprios 
localizados próximo da portaria; 
d) – Em caso de dúvida, solicitar informações do operador e respeitar e cumprir 
sempre as suas indicações; 

  9.2. Utilizadores credenciados (empresas) 

9.2.1. Além do estabelecido no número anterior, os utilizadores credenciados devem:  

a) – Parar à entrada do EC, na Portaria, e exibir a respetiva Credencial ao 
Operador do Ecocentro; 
b) – Transportar para o EC apenas os materiais para os quais estão autorizados e 
respeitar a quantidade máxima, por material, de 1m3/semana; 
c) – Apresentar, se aplicável, as Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR) 
devidamente preenchidas, com as indicações dos códigos dos resíduos 
transportados devidamente preenchidas (ver Anexo B);  
d) – Em caso de qualquer irregularidade, respeitar e cumprir as instruções do 
operador do EC; 

9.2.2. A credencial deve ser requerida pelo Utilizador interessado, sendo emitida pela 
Câmara Municipal de Ílhavo, após preenchimento do respetivo Formulário – Anexo C, 
disponível na portaria do EC, sendo este preenchido pelo utilizador e, entregue ao 
Operador do Ecocentro; 

9.2.3. Enquanto a credencial não for emitida, o Utilizador, deve identificar-se e 
apresentar, na Portaria, sempre que pretenda descarregar resíduos no EC, cópia do 
formulário de inscrição preenchido para a obtenção de credencial.  

Artigo 10.º – Inspeção aos Utilizadores Credenciados (empresas) 

1. Os Utilizadores Credenciados devem proporcionar ao Operador do EC as 
condições adequadas à inspeção dos resíduos transportados, para efeitos de 
verificação da sua conformidade, quer no se refere às quantidades, quer aos tipos 
de resíduos para os quais tem autorização de descarga. 

2. Sempre que do resultado da inspeção se verificar a não conformidade das cargas 
transportadas, à CMI reserva-se o direito de suspender, cancelar e/ou sancionar a 
respetiva descarga. 

Artigo 11.º – Regras gerais de utilização 

1. A descarga de materiais no local indicado pelo Operador do Ecocentro é da inteira 
responsabilidade do Utilizador; 

2. Deverão ser cumpridas todas as regras de circulação e sinalização, vertical e 
horizontal, existentes no interior do EC assim como as demais disposições exigidas no 
Código da Estrada e legislação rodoviária aplicável; 
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3. O transporte dos materiais deverá ser efetuado em condições ambientalmente 
adequadas de modo a evitar a sua dispersão;  

4. Sempre que se verifique avaria, com imobilização de viaturas, que afetem a normal 
utilização do EC, poderá a Câmara Municipal promover a sua rápida remoção; 

5. No acesso às áreas de descarga dos materiais, deverão ser cumpridas as 
indicações prestadas pelo Operador do EC, no que se refere às manobras, local 
indicado para a descarga e procedimentos associados; 

 
 
Capítulo IV – Sanções  

Artigo 12.º – Tipos de sanções 

Sem prejuízo da eventual responsabilidade civil e/ou criminal, a violação das regras e 
procedimentos previstos no presente normativo é punível com: 

a) – Advertência verbal. 
b) – Cancelamento do direito de utilização. 

Artigo 13.º – Competência e determinação da medida da sanção 

1. Compete ao operador do EC a aplicação da sanção de advertência verbal, prevista 
no artigo anterior e ao Vereador com o Pelouro do Ambiente a aplicação da sanção 
de cancelamento do direito de utilização, prevista no mesmo artigo. 

2. A determinação da medida da sanção faz-se em função da gravidade do ato e da 
culpa do infrator. 

 
 
Capítulo V – Disposições finais  

Artigo 14.º – Entrada em vigor 

Este normativo foi aprovado pela Câmara Municipal de Ílhavo e encontra-se em vigor desde 
2010. 

 

 

 



 

                                                                                                                         Página 27 de 36 
 

ANEXO A - Resíduos Admissíveis no Ecocentro 

Contentor Resíduos Admissíveis Informação Complementar 

Papel/Cartão 
 

(previamente 
espalmado) 

- Cartão canelado; 
- Jornais e Revistas; 
- Papel/cartão de embalagem; 
- Papel de escrita e de impressão; 
- Folhetos de publicidade; 
 

Só é permitido depositar papel/cartão 
limpo (livre de contaminantes), e, no 
caso de caixas de cartão, devidamente 
espalmado. 

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Papel/Cartão encerado; 
- Cartão complexo (ex. pacotes de 
leite/sumo) 
- Fotografias ou Radiografias; 
- Papel contaminado (ex. com comida, 
sprays) 

Vidro 

- Garrafas de vidro; 
- Garrafões de vidro sem invólucro de 
plástico; 
- Embalagens de vidro (ex. frascos de 
iogurtes, frascos de compotas…); 

 

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Embalagens de vidro que não estejam 
completamente vazias; 
- Lâmpadas; 
- Espelhos; 
- Cerâmicas; 
- Vidros de para-brisas de viaturas; 
- Vidro planos (janelas);  

Embalagens de 
Plástico 

- Garrafas e garrafões de Plástico (PET, 
PEAD, PVC); 
- Embalagens (PET, PEAD, PVC) de 
produtos alimentares, de limpeza e 
higiene; 
- Embalagens TETRA PACK (sumo e 
leite, etc.); 
- Bidões (Barricas) e baldes de plástico; 
- Plástico em filme (sacos, invólucros); 
- Esferovite (dentro de sacos 
transparentes); 
- Sacos de rede (ex. sacos de batatas); 
- Grades de vinhos, cerveja, 
refrigerantes; 
- Louça descartável; 

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Embalagens de plástico que não 
estejam completamente vazias; 
- Brinquedos de plástico; 
- Toalhas de mesa plastificadas; 
- Para-choques, tabeliers e outros 
componentes de viaturas; 
- Embalagens de óleos de motores e 
lubrificação; 
- Embalagens de produtos químicos; 
- Bidões metálicos; 
- Poliuretano (semelhante a esferovite, 
mas sem alvéolos, sendo mais duro e 
compacto);  

- Latas (cerveja, sumos, conservas, 
etc.); 
- Utensílios domésticos em alumínio; 
- Latas de aerossóis (desodorizantes, 
inseticidas, etc.); 
- Latas de tinta de pequena dimensão 
(até 20 litros), vazias e livres de tinta; 
- Latas de graxa vazias;  

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Embalagens metálicas contaminadas 
com líquidos, restos alimentares, óleos, 
tintas, vernizes, produtos hospitalares, 
etc. Metal 

- Vigas, Ferragens e perfis de metálicos; 
- «Ferro-velho»; 
- Fogões a gás, esquentadores a gás 
- Materiais ferrosos e não ferrosos  

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Veículos em fim de vida; 
- Resíduos Urbanos; 
- Eletrodomésticos;  

 

NOTA: Todos os materiais aceites devem estar limpos e livres de produtos contaminantes; 
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ANEXO A - Resíduos Admissíveis no Ecocentro (continuação) 

Contentor Resíduos Admissíveis Informação Complementar 

Resíduos de 
Construção e 

Demolição (RCD) 

- Restos de pequenas obras 
(demolições, restos de materiais de 
construção); 
- Azulejos e pavimentos cerâmicos; 
- Restos de tijolos; Grés; Telhas; 
Loiças e outras peças em faiança; 

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Entulhos contaminados com outros 
materiais; 
- Resíduos resultantes de operações de 
limpeza; 
- Resíduos industriais; 
- Latas de tinta, diluentes ou outros 
recipientes do género, nomeadamente 
empregues na construção civil;  

Eletrodomésticos 
Usados 

- Eletrodomésticos (frigoríficos, arcas 
congeladoras, fogões e fornos 
elétricos, televisões, rádios, micro-
ondas, aparelhos de ar 
condicionado, esquentadores, 
máquinas de lavar roupa e loiça, 
ferros de engomar, cilindros, etc.); 
Móveis metálicos; 
- Equipamento informático e de 
telecomunicações (telefones; 
computadores; impressoras; faxes); 

Os REEE incluem todos os componentes, 
subconjuntos e materiais consumíveis que 
fazem parte integrante do equipamento 
elétrico e eletrónico no momento em 
que este é descartado. 

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Eletrodomésticos com produtos 
estranhos no seu interior (ex. frigoríficos 
com restos alimentares); 
- Mobiliário doméstico fora de uso 
(móveis, sofás, colchões, etc.); 
 

Resíduos Verdes 

- Ramos de arbustos; 
- Aparas de pequenas podas; 
- Folhas de arvores; 
- Relva;  

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Produtos agrícolas (ex. frutas e 
legumes); 
- Ramos ou troncos de médias/grandes 
dimensões; 

- Flores e plantas envasadas ou 
envolvidas em celofane ou outro tipo de 
material de embalagem; 

Monstros 
(objetos 

volumosos fora de 
uso) 

- Sofás;  
- Colchões;  
- Alcatifas;  

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Resíduos urbanos; 
- Eletrodomésticos; 

Madeira 
- Móveis; 
-Estantes de madeira; 
- Madeiras;  

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Ramos e/ou troncos de arvores e 
arbustos; 

Pneus - Pneus; 
NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 
- Pneus, contendo contaminantes (ex. 
jante, óleo, etc.); 

Resíduos 
especiais 

- Pilhas; 

- Óleos alimentares usados; 

- Lâmpadas; 

- Rolhas de cortiça; 

- Tampinhas de plástico; 

- Tinteiros e toners; 

- Cápsulas de café da «NESPRESSO»; 

- Roupas e brinquedos; 

NÃO PODEM SER DEPOSITADOS: 

- Quaisquer materiais que estejam 
devidamente especificados na lista de 
resíduos especiais admissíveis; 

 

NOTA: Todos os materiais aceites devem estar limpos e livres de produtos contaminantes; 
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ANEXO B - Lista de Códigos de Resíduos - Ecocentro Municipal de Ílhavo  

(Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, 
que altera a Portaria n.º 209/2004 de 3 de). 

(a utilizar no preenchimento da GAR  – utilizadores credenciados) 

Tipo de Resíduo CÓDIGO LER 

Papel e Cartão  200101 

Plásticos  200139 

Embalagens de Metal 150104 

Embalagens de Papel e Cartão 150101 

Embalagens de Plástico 150102 

Embalagens de Vidro 150107 

Embalagens de Madeira 150103 

Vidro 200102 

Resíduos Verdes “Não necessitam de GAR (ao abrigo 
do DL 178/2006)” 

200201 

Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos - REEE 200135*, 
200136 e 200123* 

Monstros (objetos volumosos fora de uso) 200307 

Metais  200140 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 170904 e 170107 

Madeiras (provenientes dos RCD) 170201 

Pilhas e acumuladores 200133 

Óleos Alimentares Usados 200125 

Lâmpadas fluorescentes 200121* 

Tinteiros e Tonners  160216 

Tampinhas de Plástico 200139 

Cápsulas de café «NÉSPRESSO» 200140 

Rolhas de Cortiça 200399 

Peças de Vestuário usadas 200110 

Brinquedos e Material Escolar Usado 200399 

Pneus usados  160103 
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ANEXO C – Formulário de Inscrição para Emissão de CREDENCIAL 

(a preencher pelas empresas que pretendam utilizar com regularidade o Ecocentro) 

Ecocentro – Formulário para emissão de CREDENCIAL de Utilização 

Identificação do Produtor / Detentor  

 

Nome da empresa:  

 

Morada ou sede: 

 

Código Postal:                                                            Localidade:  

 

Concelho:                                                                         Pessoa a contactar:  

 

Telefone:                                  Fax:                                               email:   

 

N.º Contribuinte:                                        Atividade Económica (CAE):  

 

Materiais Admissíveis no Ecocentro 

A descarga é limitada a 1 m3/material e por semana e os materiais aceites são os constantes das 
especificações do Anexo A 

(à frente de cada categoria, assinalar com X) 

Papel / Cartão:  REEE:  

Embalagens de plástico  Pilhas:  

Embalagens metal:  Lâmpadas:  

Vidro:  Óleos alimentares usados  

RCD:  Rolhas de Cortiça  

Sucatas:  Tinteiros e Toners  

Resíduos Verdes:  Tampinhas de plástico  

Monstros (não metálicos):  Cápsulas de café NESPRESSO  

 

Transportador:   

Próprio produtor: ____________________________________________________________________________________ 

Outra entidade? Nome: ______________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________ Fax ____________________ Nome p/ contacto: _______________________ 

Matrícula das viaturas a utilizar: _______________________ 

Tipo de utilização pretendida: Semanal           Quinzenal                Mensal  

 

Data: _______/_______/________ O funcionário do EC: __________________________________________ 

 

(Peça cópia deste formulário e apresente-o no Ecocentro até à emissão da respetiva CREDENCIAL) 

NOTA: A descarga de resíduos de empresas só é permitida mediante a apresentação de CREDENCIAL ou de 
cópia do formulário de inscrição. 



 

                                                                                                                         Página 31 de 36 
 

 

Apêndice 3 – ALVARÁ DE LICENÇA N.º 50/2013/CCDRC 
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