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tos — Taxa de Comunicação Prévia com Prazo à qual acresce a taxa 
variável indexada ao volume/espaço e tempo de ocupação;

A ocupação não respeita as finalidades admissíveis no artigo 10.º 
daquele diploma ainda que esteja em conformidade com a lei e regu-
lamentos — Taxa de Regime Geral de Ocupação do Espaço Público 
à qual acresce a taxa variável indexada ao volume/espaço e tempo de 
ocupação.

Publicidade
Considera -se publicidade, conforme define o Código da Publicidade 

aprovado pelo Decreto -Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, qualquer forma 
de comunicação feita por entidades de natureza pública ou privada, no 
âmbito de uma atividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com 
o objetivo direto ou indireto de:

a) Promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer 
bens ou serviços;

b) Promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições.

Conforme dispõe a Lei n.º 97/88, de 17 de agosto as mensagens 
publicitárias devem preservar o equilíbrio urbano e ambiental.

O licenciamento de mensagens publicitárias tem em vista salvaguardar 
a realização dos seguintes objetivos:

a) Não provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a 
estética, o ambiente dos lugares ou da paisagem;

b) Não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos na-
cionais, de edifícios de interesse público ou outros suscetíveis de serem 
classificados pelas entidades públicas;

c) Não causar prejuízos a terceiros;
d) Não afetar a segurança de pessoas ou de bens, nomeadamente, na 

circulação rodoviária ou ferroviária;
e) Não apresentar disposições, formatos ou cores, que possam 

confundir -se com as da sinalização do tráfego;
f) Não prejudicar a circulação dos peões, designadamente dos de-

ficientes;
g) Não prejudicar a iluminação pública;
h) Não prejudicar a visibilidade de placas toponímicas e demais placas 

sinaléticas de interesse público.

Assim, a fundamentação económica e financeira das taxas de publi-
cidade teve em conta, por um lado, o custo da contrapartida, designa-
damente o custo da atividade de licenciamento e por outro, introduzir 
mecanismos reguladores, designadamente de desincentivo a mensagens e 
ações publicitárias tendentes a afetar a preservação do equilíbrio urbano 
e ambiental, eliminando ou minimizando as que geram externalidades 
negativas.

Desta forma, para a fundamentação das taxas de apreciação/licencia-
mento concorreram dois indexantes:

a) O custo inerente aos intervenientes no procedimento de licen-
ciamento incluindo, nos casos aplicáveis, uma deslocação ao local da 
pretensão; e

b) Coeficiente de majoração/desincentivo nos casos em que as 
mensagens publicitárias gerassem externalidades negativas penali-
zando, desta forma, determinadas localizações, dimensões, formatos 
e cores.

Na renovação foram, uma vez mais, tidos em conta aqueles inde-
xantes.
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 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Regulamento n.º 635/2015
Filipe Martiniano Martins de Sousa, Presidente da Câmara Municipal 

de Santa Cruz, torna público que, para efeitos do disposto no artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o patenteado 
no artigo 139.º do Código de Procedimento Administrativo, por deli-
beração da Assembleia Municipal datada de 30 de junho de 2015 e ao 
abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º também da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, após submissão a período de discussão 
pública nos termos legais, foi aprovado o Regulamento da Proteção 
Civil Municipal.

Para constar e produzir efeitos se publica o presente.

10 de setembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Filipe Marti-
niano Martins de Sousa.

Regulamento da Proteção Civil Municipal

Preâmbulo
Com a entrada em vigor da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, é 

estabelecida uma nova moldura legal de enquadramento institucional 
e operacional no âmbito da Proteção Civil Municipal. Conforme o 
artigo 9., este diploma impôs aos Municípios a criação de um Serviço 
Municipal de Proteção Civil, ao qual cabe desenvolver atividades de 
planeamento de operações, prevenção, segurança, e informação publica, 
tendentes a prevenir riscos coletivos inerentes à situação de acidente 
grave ou catástrofe, de origem natural e/ou tecnológica, de atenuar os 
seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo, quando 
aquelas situações ocorram.

O Serviço Municipal de Proteção Civil tem como objetivo o cum-
primento dos planos e programas estabelecidos, e a coordenação das 
atividades a desenvolver nos domínios da proteção civil, envolvendo 
diversos agentes e meios espalhados pelo território municipal.

O Serviço Municipal de Proteção Civil articula sob coordenação 
operacional do Comandante Operacional Municipal, definindo estrate-
gicamente os níveis de intervenção dos meios logísticos e operacionais, 
dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, conceito inovador que ora 
se inicia, no sentido de prover ao devir futuro da participação coletiva, 
no esforço de proteção civil.

Consciente do papel de destaque que se encontra reservado à Prote-
ção Civil ao nível do bem -estar das populações e estando por realizar 
há vários anos a adaptação da nova legislação às efetivas necessidades 
do Município de Santa Cruz, se procede à elaboração do Regulamento 
Municipal de Proteção Civil, de forma a definir as competências do 
Serviço Municipal de Proteção Civil e do Comandante Operacional 
Municipal (COM), nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no n.º 7, 
do artigo 112.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa, dos 
artigos 35.º e 40.º a 43.º da Lei n.º 27/2006 de 3 de julho, do artigo 3.º e 
9.º, da Lei n.º 65/2007 de 12 de novembro, do artigo 22.º do Decreto Le-
gislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, do n.º 1 do artigo 13.º 
e artigo 25.º da Lei n.º 150/99, de 14 de setembro, e da alínea v) do n.º 1 
do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.º
Objeto

1 — O presente Regulamento estabelece e define o enquadramento 
institucional e operacional da proteção civil no Município de Santa 
Cruz — Madeira, de modo complementar a Lei n.º 65/2007, de 12 de no-
vembro, e o Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho.

2 — Este Regulamento constituirá um instrumento de trabalho, de 
grande préstimo, para todos os intervenientes na estrutura da proteção 
civil municipal.

Artigo 3.º
Âmbito

1 — A Proteção Civil no Município de Santa Cruz, compreende as 
atividades desenvolvidas pela autarquia local e pelos cidadãos, bem como 
por todas as entidades públicas e privadas, com a finalidade de prevenir 
riscos coletivos, inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, 
de atenuar os seus efeitos, e proteger e socorrer as pessoas e bens em 
perigo quando aquelas situações ocorram.

2 — O SMPC de Santa Cruz determina uma organização piramidal, 
ao nível municipal, cuja estrutura possui a objetividade de coordenação 
e execução de ações no âmbito da proteção civil, integrando -se assim 
na estrutura regional.

Artigo 4.º
Princípios da Proteção Civil Municipal

Sem prejuízo do disposto na lei, a Proteção Civil Municipal, na sua 
atividade, é orientada pelos seguintes princípios, definidos no artigo 5.º 
da Lei de Bases de Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho:

a) O princípio da prioridade, nos termos do qual deve ser dada preva-
lência à prossecução do interesse público relativo à proteção civil, sem 
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prejuízo da defesa nacional, da segurança e da saúde pública, sempre que 
estejam em causa ponderações de interesses, entre si conflituantes;

b) O princípio da prevenção, por força do qual os riscos coletivos 
potenciadores de acidente grave ou catástrofe devem ser considerados 
de forma antecipada, de modo a eliminar as próprias causas, ou reduzir 
as suas consequências, quando tal não seja possível;

c) O princípio da precaução, de acordo com o qual devem ser adota-
das as medidas de diminuição do risco de acidente grave ou catástrofe, 
inerente a cada atividade, associando a presunção de imputação de 
eventuais danos à mera violação daquele dever de cuidado;

d) O princípio da subsidiariedade, que determina que o subsistema 
de proteção civil de nível superior só deve intervir se os objetivos de 
proteção civil não possam ser alcançados pelo subsistema de proteção 
civil imediatamente inferior, atenta a dimensão e a gravidade dos efeitos 
das ocorrências;

e) O princípio da cooperação assenta no reconhecimento de que a 
proteção civil constitui uma atribuição do Estado, das Regiões Autó-
nomas e das Autarquias Locais, e um dever dos cidadãos e de todas as 
entidades públicas

f) O princípio da coordenação, que exprime a necessidade de assegurar 
a prossecução e ou articulação entre a política municipal e regional de 
proteção civil;

g) O princípio da unidade de comando, que determina que todos os 
agentes atuam, no plano operacional, articuladamente sob um comando 
único, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional;

h) O princípio da informação, que traduz o dever de assegurar a di-
vulgação das informações relevantes em matéria de proteção civil, com 
vista à prossecução dos objetivos previstos no artigo 4.º da lei de Bases 
de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho), na Lei n.º 65/2007, de 
12 de novembro, e no Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M.

Artigo 5.º
Deveres Gerais e Especiais

1 — Os cidadãos e demais entidades privadas têm o dever de colaborar 
na prossecução dos fins de proteção civil, observando as disposições pre-
ventivas das leis e regulamentos, acatando ordens, instruções e conselhos 
dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna e pela proteção 
civil, satisfazendo prontamente as solicitações que, justificadamente, 
lhes sejam feitas pelas entidades competentes.

2 — Os funcionários e agentes do Estado e das pessoas coletivas de 
direito público, bem como os membros dos órgãos de gestão de empre-
sas públicas, têm o dever especial de colaboração com os organismos 
de proteção civil.

3 — Os responsáveis pela administração, direção ou chefia de empre-
sas privadas cuja laboração, pela natureza da sua atividade, esteja sujeita 
a qualquer forma específica de licenciamento têm, igualmente, o dever 
especial de colaboração com os órgãos e agentes de proteção civil.

4 — A desobediência e a resistência às ordens legitimadas de entidades 
competentes, quando praticadas em situação de alerta, contingência ou 
calamidade, são sancionadas nos termos da lei penal e as respetivas 
penas são sempre agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e 
máximo.

5 — A violação do dever especial previsto nos n.os 2 e 3 implica, 
consoante os casos, a responsabilidade criminal e disciplinar, nos ter-
mos da lei.

Artigo 6.º
Objetivos e Domínio de Atuação

1 — São objetivos fundamentais da proteção civil municipal:
a) Prevenir, no território administrado, os riscos coletivos e a ocor-

rência de acidente grave ou catástrofe deles resultantes;
b) Atenuar, os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das 

ocorrências descritas na alínea anterior;
c) Socorrer e assistir, as pessoas e outros seres vivos em perigo, assim 

como proteger bens;
d) Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas afetadas 

por acidente grave ou catástrofe.

2 — A atividade de proteção civil exerce  -se nos seguintes domí-
nios:

a) Levantamento, previsão, avaliação, prevenção dos riscos coletivos 
de origem natural ou tecnológica;

b) Análise permanente das vulnerabilidades municipais, nomeada-
mente a infraestrutura social, perante situações de risco;

c) Informação e formação das populações, visando a sua sensibilização 
em matéria de autoproteção e de colaboração comas autoridades;

d) Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salva-
mento, a prestação de socorro e de assistência, bem como a evacuação, 
alojamento e abastecimento das populações;

e) Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facil-
mente mobilizáveis; ao nível local e regional;

f) Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios 
em geral, de monumentos e de outros bens culturais, de infraestrutu-
ras, do património arquivístico, de instalações de serviços essenciais, 
bem como do ambiente e dos recursos naturais existentes na área do 
Município;

g) Previsão e planeamento de ações atinentes à eventualidade de iso-
lamento de áreas afetadas, como resultado da manifestação de processos 
e fatores de risco no território municipal.

CAPÍTULO II

Serviço Municipal de Proteção Civil

Artigo 7.º
Principais Competências

1 — Compete ao SMPC assegurar o funcionamento de todos os or-
ganismos municipais de proteção civil, bem como centralizar, tratar e 
divulgar toda a informação recebida e relativa às suas competências.

2 — No âmbito dos seus poderes de planeamento e operações, o 
SMPC dispõe das seguintes atribuições e ou competências:

a) Acompanhar a elaboração e atualizar o Plano Municipal de Emer-
gência de Proteção Civil (doravante designado por PMEPC), bem como 
os planos especiais, quando estes existam;

b) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC;
c) Inventariar e atualizar, permanentemente, os registos dos meios e 

recursos existentes no concelho e com interesse para o SMPC;
d) Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e con-

sequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar 
o Município, em função da magnitude estimada e do local previsível 
da sua ocorrência;

e) Promover a elaboração de instrumentos cartográficos, de modo 
a avaliar, prevenir e minimizar, quando possível, os efeitos e ou con-
sequências potenciais resultantes da manifestação dos processos de 
perigosidade;

f) Proceder a atualização permanente da informação relativa a aci-
dentes graves e catástrofes ocorridas no Município, aos elementos asso-
ciados às condições de ocorrência, às medidas a adotar para fazer face 
às respetivas consequências; bem como às conclusões sobre o êxito ou 
insucesso das ações empreendidas em cada caso;

g) Planear, em situação de emergência, o apoio logístico a prestar às 
vítimas e aos agentes de proteção e socorro;

h) Acionar, organizar e gerir os centros de alojamento em situação 
de emergência;

i) Elaborar planos prévios de intervenção e propor a realização de 
exercícios e simulacros que contribuam para a otimização dos processos 
operacionais associados às ações de atuação e prontidão de todas as 
entidades intervenientes nas atividades de proteção civil;

j) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 
soluções que considere mais adequadas.

3 — Nos domínios da prevenção e segurança, o SMPC é competente 
para:

a) Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados;
b) Colaborar na elaboração e execução de exercícios e simulacros;
c) Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança;
d) Realizar ações e campanhas de sensibilização para questões de 

segurança, preparando e organizando as populações face aos riscos e 
cenários previsíveis;

e) Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, 
dirigidas a segmentos específicos da população alvo, ou sobre riscos 
específicos em cenários prováveis previamente definidos;

f) Fomentar o voluntariado em proteção civil;
g) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 

soluções que entenda mais adequadas.

4 — No que se refere à matéria de informação pública, o SMPC 
dispõe dos seguintes poderes:

a) Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação 
com importância para a proteção civil;

b) Divulgar a missão e estrutura dos SMPC;
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c) Recolher a informação emanada das comissões e gabinetes que 
integram os SMPC, destinada à divulgação pública relativa às medidas 
preventivas ou de situações de acidente grave ou catástrofe;

d) Promover e incentivar ações de divulgação sobre proteção civil, 
junto dos munícipes, com vista à adoção de medidas de autoproteção;

e) Indicar e transmitir à população, na iminência de acidente grave 
ou catástrofe, as orientações, medidas preventivas e procedimentos de 
autoproteção a ter em consideração;

f) Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do Pre-
sidente da Câmara Municipal ou Vereador com competências delegadas 
em matéria de proteção civil.

SECÇÃO I

Sede e Estrutura Orgânica da Proteção Civil Municipal

Artigo 8.º
Sede

O SMPC de Santa Cruz tem como base logística, de apoio operacional 
e de gestão de emergência, o edifício dos Bombeiros Municipais, na 
Avenida 25 de Junho, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Artigo 9.º
Estrutura Orgânica

1 — O SMPC funcionará sobre a dependência direta e hierárquica 
do Presidente da Câmara Municipal.

2 — Em consonância com o n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 65/2007, de 
12 de novembro, e o n.º 2 do artigo 22.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 16/2009/M, de 30 de junho, o SMPC de Santa Cruz determina a 
seguinte estrutura orgânica:

a) Gabinete de Planeamento e Sensibilização (GPS);
b) Gabinete de Operações e Logística (GOL);
c) Gabinete de Apoio Administrativo (GAD).

Artigo 10.º
Gabinete de Planeamento e Sensibilização

São competências do gabinete de planeamento e sensibilização, as 
atribuições previstas no artigo 7.º do presente regulamento, bem como 
as seguintes:

a) Elaborar e atualizar o PMEPC do Município de Santa Cruz que, 
de acordo com legislação em vigor, determina a obrigatoriedade de uma 
carta de risco e um plano prévio de intervenção para cada tipologia de 
processo de perigosidade existente no Município, decorrendo a escala 
da carta de risco e o detalhe do plano prévio de intervenção da natureza 
do fenómeno e devendo ser adequados às suas frequência e magnitude, 
bem como à gravidade e extensão dos seus efeitos previsíveis;

b) Elaborar o Plano Estratégico de Proteção Civil;
c) Garantir a funcionalidade e operacionalidade do sistema de proteção 

civil municipal e definir, se necessário, um conjunto de procedimentos 
alternativos de execução de tarefas do SMPC de Santa Cruz, em situa-
ção de crise;

d) Participação, com apoio técnico, na elaboração dos instrumentos 
de planeamento, gestão e ordenamento territorial de natureza regula-
mentar;

e) Recolher, organizar e atualizar um dossier com legislação específica 
no âmbito da proteção civil;

f) Proceder ao desenvolvimento e gestão do sistema de informação 
geográfica do SMPC;

g) Desenvolver e dinamizar atividades de sensibilização e ações 
de consciencialização da sociedade civil, sobretudo para a adoção de 
medidas de autoproteção;

h) Apoiar o Coordenador Municipal de Proteção Civil na preparação 
dos elementos necessários à tomada de decisão;

i) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 
soluções que considere mais adequadas.

Artigo 11.º
Gabinete de Operações e Logística

São competências do Gabinete de Operações e Logística, as atri-
buições previstas no artigo 7.º do presente regulamento, bem como as 
seguintes:

a) Organizar e manter atualizados os procedimentos, normas e ordens 
operacionais;

b) Colaborar com a Corporação de Bombeiros e outros agentes de 
proteção civil existente no concelho;

c) Desenvolver estudos tático  -operacionais de operações de proteção 
e socorro, bem como os planos especiais de emergência e ou contin-
gência necessários;

d) Emitir pareceres, referentes à segurança contra incêndios em edi-
fícios e no âmbito da organização de emergência em espaços públicos;

e) Elaborar planos prévios de intervenção;
f) Preparar e propor a realização de exercícios e simulacros que con-

tribuam para atuação eficaz de todas as entidades e organismos inter-
venientes nas ações de proteção civil;

g) Assegurar a ligação entre serviços, estruturas e agentes de proteção 
civil;

h) Assegurar a monitorização permanente da situação municipal 
e regional e proceder à atualização de toda a informação relativa às 
ocorrências e ao empenhamento de meios e recursos, garantindo o 
registo cronológico da evolução das ocorrências, nomeadamente as que 
decorrerem de acidentes graves ou catástrofes;

i) Assegurar o levantamento dos meios e recursos e inventariar as 
carências, propondo as soluções adequadas para fazer face às situações 
críticas;

j) Proceder à gestão do parque de veículos municipais;
k) Mobilizar e articular o empenhamento de meios especiais;
l) Apoiar o Coordenador Municipal de Proteção Civil na preparação 

dos elementos necessários à tomada de decisão.
m) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 

soluções que considere mais adequadas.

Artigo 12.º
Gabinete de Apoio Administrativo

Compete ao Gabinete de Apoio Administrativo, doravante designado 
por GAD:

a) Assegurar o apoio administrativo necessário a toda a estrutura 
do SMPC;

b) Executar as tarefas inerentes à receção, classificação e organização 
do arquivo dos documentos enviados ao SMPC serviços e entidades 
envolvidas, diligenciando, em tempo útil, a divulgação de normas e 
orientações previamente definidas;

c) Promover a aquisição de equipamentos e materiais necessários ao 
bom funcionamento do SMPC procedendo à sua distribuição e garantido 
a sua correta utilização, manutenção e controlo;

d) Organizar e manter atualizado o inventário de bens imóveis e 
móveis, de acordo com as regras definidas;

e) Assegurar, em permanência, o funcionamento do centro de comu-
nicações, por forma a assegurar a ligação (rádio, telefónica ou outras) 
com os restantes agentes de proteção civil;

f) Executar outras funções que lhes sejam superiormente cometidas 
em matéria administrativa.

Artigo 13.º
Dever de Disponibilidade do Pessoal

1 — O pessoal que exerce funções no SMPC da Câmara Municipal de 
Santa Cruz, deverá possuir total disponibilidade, pelo que não podem, 
salvo motivo excecional devidamente justificado, deixar de comparecer 
ou permanecer nos serviços em caso de iminência ou ocorrência de 
acidente grave ou catástrofe, sob pena de incorrer em responsabilidade 
disciplinar.

2 — Todos os serviços municipais da Câmara Municipal de Santa 
Cruz têm um dever geral de colaboração e cooperação para como 
SMPC, bem como com o respetivo Coordenador Municipal de Pro-
teção Civil.

CAPÍTULO III

Enquadramento e Coordenação da Proteção
Civil Municipal

SECÇÃO I

Autoridade Municipal de Proteção Civil

Artigo 14.º
Competências

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz é a Autoridade 
Municipal de Proteção Civil (doravante designada por AMPC), nos 
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termos da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, da Lei n.º 65/2007, de 12 de 
novembro, e do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M de 30 de 
junho, e coordena a atividade e a política de proteção civil, a quem 
compete:

a) Desencadear, na eminência ou ocorrência de acidente grave ou 
catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, assistência, 
reabilitação e mitigação adequadas a cada caso;

b) Declarar a situação de alerta de âmbito municipal;
c) Pronunciar -se, quando solicitado pelo Secretário Regional que 

tutela a área da proteção civil, sobre a declaração de alerta e de contin-
gência de âmbito Regional, quando estiver em causa a área do respetivo 
Município;

d) Dirigir de forma efetiva e permanente o SMPC, tendo em vista o 
cumprimento dos planos e programas estabelecidos e a coordenação das 
atividades a desenvolver no domínio da proteção civil, designadamente 
em operações de socorro e assistência, com especial relevo em situações 
de alerta, contingência e calamidade pública;

e) Solicitar a participação ou colaboração das Forças Armadas, ao 
presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, IP -RAM (doravante 
designado de SRPC), nos termos do artigo 16.º, do Decreto Legislativo 
Regional n.º 16/2009/M de 30 de junho;

f) Presidir à CMPC;
g) Nomear o Coordenador Municipal de Proteção Civil;
h) Exercer as demais competências que lhe advenham da lei ou do 

presente Regulamento.

SECÇÃO II

Comissão Municipal de Proteção Civil

Artigo 15.º
Objeto

1 — A CMPC é o organismo que assegura a articulação entre 
entidades e instituições de âmbito municipal, imprescindíveis às 
operações de proteção, socorro, emergência e assistência previsíveis 
ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe, garantindo os meios 
adequados à gestão e operacionalização da ocorrência em cada caso 
concreto.

2 — A sede da CMPC localiza  -se no Edifício da Corporação de Bom-
beiros Municipais, com responsabilidade de intervenção no Município 
e estende as suas competências a toda área administrada.

3 — A CMPC do Município de Santa Cruz é constituída por ini-
ciativa da AMPC, integrando os representantes das entidades abaixo 
referidas.

Artigo 16.º
Constituição

1 — Integram a CMPC do Município de Santa Cruz, de acordo com 
o previsto no artigo 13.º do Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M 
de 30 de junho:

a) O Presidente da Câmara, como responsável municipal da po-
lítica de proteção civil, ou, nas ausências e impedimentos, o Ve-
reador com a competência delegada em matéria de proteção civil, 
que preside;

b) O Coordenador Municipal de Proteção Civil;
c) Um representante de cada uma das Juntas de Freguesias do Mu-

nicípio;
d) O comandante da Corporação de Bombeiros existente no Muni-

cípio;
e) Um responsável de cada uma das forças de segurança presentes 

no Município;
f) A autoridade de saúde do Município;
g) O coordenador dos serviços locais de Segurança Social do Mu-

nicípio;
h) O representante do Município, para os cuidados de saúde primá-

rios, a designar pelo conselho de administração do Serviço de Saúde da 
Região Autónoma da Madeira, E. P. E.;

i) Um representante da Direção Regional de Florestas;
j) A autoridade marítima;
k) Um representante das Forças Armadas;
l) Um representante da Delegação Escolar de Santa Cruz;
m) Um representante da Empresa Vialitoral e Via Expresso — Con-

cessões Rodoviárias da Madeira, S. A.;
n) Um representante da Empresa de Eletricidade da Madeira, S. A.;
o) Um representante da Empresa Portugal Telecom, S. A.;
p) Um representante da Empresa Investimentos e Gestão da 

Água, S. A.;

q) Um representante da Autoridade Aeroportuária.
r) Um representante legal da Valor Ambiente — Gestão e Adminis-

tração de Resíduos da Madeira, S. A.;
s) Os representantes de outras entidades e serviços implantados no 

Município de Santa Cruz, cujas atividades e áreas funcionais possam, 
de acordo com os riscos existentes e as características administrativas, 
contribuir para as ações de proteção civil.

2 — As outras entidades e serviços a que se refere a alínea s) não 
integram a CMPC em regime de permanência, estando a sua participa-
ção dependente de um pedido de solicitação de colaboração por parte 
da AMPC, de acordo com as matérias em discussão e ou da fase do 
sistema de alerta regional.

Artigo 17.º
Competências

São competências da CMPC, as atribuídas por lei e que se revelem 
adequadas à realidade e dimensão do Município, designadamente as 
seguintes:

a) Articular a sua atividade com a Comissão Regional de Proteção 
Civil, nomeadamente no que diz respeito ao acompanhamento das po-
líticas de proteção civil desenvolvidas por agentes públicos;

b) Propor ao Presidente da Câmara Municipal a nomeação do Coor-
denador Municipal de Proteção Civil;

c) Acionar a elaboração e acompanhar a execução do PMEPC, e 
remetê -lo à aprovação do membro do Governo Regional que tutela 
a área da proteção civil, mediante parecer prévio da CMPC e do 
SRPC;

d) Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção 
civil municipal que sejam desenvolvidas por agentes públicos;

e) Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique;
f) Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC 

acionam, ao nível municipal, e no âmbito das suas atribuições e estru-
tura orgânica, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de 
proteção civil;

g) Difundir comunicados e avisos às populações, entidades e insti-
tuições, incluindo os órgãos de comunicação social.

Artigo 18.º
Mandato

O mandato da CMPC corresponde, em termos temporais, ao da 
AMPC.

Artigo 19.º
Instalação e Apoio Logístico

1 — A CMPC é instalada formalmente e solenemente perante a 
AMPC;

2 — Compete ao SMPC dar o necessário apoio logístico ao funcio-
namento da CMPC.

Artigo 20.º
Reuniões e Regimento

1 — A CMPC reúne, ordinariamente, uma vez por semestre e 
extraordinariamente, por convocação:

a) Da AMPC;
b) Do Coordenador Municipal de Proteção Civil, em situações 

de alerta, contingência ou calamidade, no caso do titular do cargo 
referido na alínea anterior se encontrar impedido, indisponível ou 
incontactável;

c) De um terço dos seus membros.

2 — A CMPC, na sua primeira reunião, procede à elaboração e apro-
vação do respetivo regimento.

Artigo 21.º
Deliberações

As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos mem-
bros presentes na reunião.

Artigo 22.º
Subcomissões Permanentes e Unidades Locais

1 — O por deliberação da CMPC podem ser criadas subcomissões 
permanentes nas áreas dos riscos naturais ou tecnológicos.
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2 — A criação de subcomissões permanentes na área dos riscos natu-
rais tem como objetivo a monitorização contínua de situações críticas, 
potenciadoras de acidente grave ou catástrofe, bem como a defini-
ção de normas e procedimentos a adotar em ações de proteção civil, 
nomeadamente nas seguintes áreas:

a) Movimentos de massa;
b) Condições meteorológicas adversas;
c) Cheias rápidas e inundações urbanas;
d) Galgamentos e inundações costeiras;
e) Incêndios florestais;
f) Sismos;
g) Tsunamis;
h) Erosão costeira e recuo e instabilidade de arribas.

3 — A criação de subcomissões permanentes na área dos riscos tec-
nológicos tem como objetivo a monitorização contínua de situações 
críticas, potenciadoras de acidente grave ou catástrofe, bem como a 
definição de normas e procedimentos a adotar em ações de proteção 
civil, nomeadamente nas seguintes áreas:

a) Acidentes no transporte e armazenagem de substâncias e merca-
dorias perigosas;

b) Acidentes em áreas e parques industriais e comerciais;
c) Degradação e contaminação do ambiente com substâncias 

NBQ — Agentes Químicos e Biológicos;
d) Acidentes em instalações de armazenagem de combustíveis, óleos 

e lubrificantes ou de produção elétrica;
e) Sinistralidade rodoviária;
f) Acidentes em vias de comunicação ou em infraestruturas rodoviárias 

(colapso de viadutos, túneis, etc.);
g) Incêndios urbanos e colapsos em centros históricos;
h) Acidentes marítimos e aéreos.

4 — Por deliberação da CMPC podem ainda ser criadas unidades 
locais, com a área de uma ou mais freguesias, ponderando os quan-
titativos populacionais, e a respetiva exposição e vulnerabilidade 
potencial aos riscos naturais ou tecnológicos, bem como os pres-
supostos e ou diretrizes dos planos de emergência vigentes veículo 
que se encontre em situação de estacionamento abusivo poderá ser 
bloqueado ou removido nos termos do disposto no artigo 164.º do 
Código de Estrada.

Artigo 23.º
Freguesias

1 — Compete às Juntas de Freguesias prestar a devida colaboração 
ao Município, no âmbito da proteção civil, de acordo com o disposto 
no artigo 7.º, da Lei n.º 65/2007 de 12 de novembro.

2 — Compete especialmente ao Presidente da Junta de Freguesia 
colaborar com outras entidades, no domínio da proteção civil, tendo 
em vista o cumprimento dos planos e programas estabelecidos, desig-
nadamente em operações de socorro e assistência em situações de alerta, 
contingência e calamidade pública.

SECÇÃO III

Comissão Municipal de Proteção Civil

Artigo 24.º
Objeto e Competências

1 — De acordo com o estipulado no artigo 30.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho:

a) Nos Municípios onde tal se venha a justificar, poderá, no âmbito 
da respetiva estrutura, ser nomeado um Coordenador Municipal de 
Proteção Civil Municipal;

b) O Coordenador Municipal de Proteção Civil é nomeado de 
entre indivíduos, vinculados ou não à Administração Pública, ou 
elementos que integrem ou tenham integrado a estrutura de comando 
de corpos de bombeiros municipais, voluntários ou privativos, que 
possuam competência técnica, aptidão e, pelo menos, quatro anos 
de experiência profissional e formação adequada ao exercício das 
respetivas funções;

c) O Coordenador Municipal de Proteção Civil depende hierarquica-
mente e funcionalmente do Presidente da Câmara Municipal, a quem 
compete a sua nomeação;

d) O Coordenador Municipal de Proteção Civil atua exclusivamente 
na área do Município.

2 — Segundo o artigo 31.º, do Decreto Legislativo Regional 
n.º 16/2009/M de 30 de junho, o Coordenador Municipal de Proteção 
Civil possui as seguintes competências:

a) Acompanhar permanentemente as operações de proteção e socorro 
que ocorram na área do Município;

b) Promover, em cooperação com o comandante da Corporação de 
Bombeiros com responsabilidade de intervenção no Município, a ela-
boração dos planos prévios de intervenção, com vista à articulação de 
meios face a cenários previsíveis;

c) Promover reuniões periódicas de trabalho, com o comandante da 
Corporação de Bombeiros com responsabilidade de intervenção no 
Município, nomeadamente sobre matérias referentes à prevenção e à 
programação de exercícios periódicos e regulares;

d) Dar parecer sobre os equipamentos a adquirir pelo Município, para 
fazer face a operações de emergência e de proteção civil;

e) Comparecer no local do sinistro sempre que as circunstâncias o 
aconselhem;

f) Disponibilizar os meios ao dispor do Município e assegurar à Cor-
poração de Bombeiros e forças de segurança, todo o apoio logístico de 
que venham a necessitar;

g) Promover e coordenar as ações tendentes à reabilitação das áreas 
atingidas e, particularmente, garantir o realojamento temporário e demais 
necessidades básicas das populações afetadas.

CAPÍTULO IV
Atividade da Proteção Civil

Artigo 25.º
Plano Municipal de Emergência

1 — O PMEPC é elaborado em conformidade com a legislação atual-
mente em vigor e em harmonia com as diretivas da Comissão Nacional 
de Proteção Civil (CNPC), designadamente:

a) A tipificação dos riscos;
b) As medidas de prevenção a adotar;
c) A identificação dos meios e recursos mobilizáveis em situação de 

acidente grave ou catástrofe;
d) A definição das responsabilidades que incubem aos organismos, 

serviços e estruturas, públicas ou privadas, com competências no domínio 
da proteção civil municipal;

e) Os critérios de mobilização e mecanismos de coordenação dos 
meios e recursos, públicos ou privados, utilizáveis;

f) A estrutura operacional que há de garantir a unidade de direção e 
o controlo permanente da situação.

2 — A elaboração do PMEPC é da responsabilidade da Câmara Mu-
nicipal de Santa Cruz.

3 — O PMEPC encontra -se sujeito a uma atualização periódica e 
deve ser objeto de exercícios frequentes, com vista a testar a sua ope-
racionalidade.

4 — Os agentes de proteção civil colaboram na elaboração e na exe-
cução dos planos de emergência.

5 — O PMEPC inclui obrigatoriamente uma carta de risco e um plano 
prévio de intervenção de cada tipo de risco existente no Município, 
decorrendo a escala da carta de risco e o detalhe do plano prévio de 
intervenção da natureza do fenómeno e devendo ser adequados às suas 
frequências e magnitude, bem como à gravidade e extensão dos seus 
efeitos previsíveis.

6 — Para além de um PMEPC, de âmbito geral, podem ser elaborados 
planos especiais, sobre riscos especiais, destinados a servir finalidades 
específicas, tais como os planos de emergência de estabelecimentos de 
ensino ou em núcleos históricos.

7 — No caso das áreas de risco homogéneas prolongadas pelo terri-
tório de mais de um Município contíguos, podem ser elaborados planos 
especiais supramunicipais.

8 — Nos Municípios que se justifique, podem ser elaborados planos 
especiais sobre riscos específicos.

Artigo 26.º
Coordenação e Colaboração Institucional

1 — Os diversos organismos que integram o SMPC devem estabelecer 
entre si relações de colaboração institucional, no sentido de aumentar a 
eficácia e otimização das medidas tomadas.
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2 — Tal articulação e colaboração não deve pôr em causa a res-
ponsabilidade última do Presidente da Câmara Municipal, devendo 
ser articuladas com as competências que, nesta matéria, cabem à 
CMPC.

3 — A coordenação institucional é assegurada, a nível municipal, 
pela CMPC, que integra representantes das entidades, cuja intervenção 
se justifica em função de cada ocorrência em concreto.

4 — No âmbito da coordenação institucional, a CMPC é responsável 
pela gestão da operacionalidade de cada força ou organismo interveniente 
nas operações de socorro e assistência a desencadear.

Artigo 27.º

Operações de Proteção Civil

Em situação de acidente grave ou catástrofe, e no caso de pe-
rigo de ocorrência destes fenómenos, são desencadeadas operações 
municipais de proteção civil, em harmonia com o plano municipal 
de emergência previamente elaborado, com vista a possibilitar a 
unidade de direção das ações a desenvolver, a coordenação técnica 
e operacional dos meios a empenhar e a adequação das medidas de 
caráter excecional a adotar.

Artigo 28.º

Dever de informação

Todos os serviços e organismos que obtenham informações, direta-
mente ou por comunicação de terceiros, sobre elementos considerados 
fundamentais para efeito de tomada de medidas de proteção civil, devem 
transmitir tais informações, no mais curto espaço de tempo possível, à 
respetiva CMPC.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

Artigo 29.º

Omissões

Tudo o que for omisso no presente Regulamento será resolvido atra-
vés da aplicação da lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho), da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, do Decreto 
Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, e demais legis-
lação em vigor.

Artigo 30.º

Revogação

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram -se 
revogadas todas as disposições de natureza regulamentar aprovadas pelo 
Município de Santa Cruz, em data anterior à da aprovação do presente 
documento, que estejam em contradição com o mesmo.

Artigo 31.º

Alterações

A Câmara Municipal de Santa Cruz, reserva  -se no direito de, em 
reunião de Câmara, proceder às alterações que considere pertinentes, e 
sempre que justificável, ao presente Regulamento.

Artigo 32.º

Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.
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 MUNICÍPIO DE SINES

Aviso n.º 10701/2015
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara de Sines, 

torna público que em Reunião Ordinária realizada em 4 de junho de 2015, 
deliberou aprovar o Regulamento Municipal de Toponímia.

O referido Regulamento foi posteriormente aprovado em sessão or-
dinária da Assembleia Municipal de 30 de junho, e entrará em vigor no 
quinto dia útil após a data da presente publicação.

O referido Regulamento encontra -se disponível para consulta no 
portal do Município em www.sines.pt, e poderá ser consultado nos 
serviços municipais.

2 de setembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Nuno 
José Gonçalves Mascarenhas.

Regulamento Municipal de Toponímia

Preâmbulo
Definindo -se etimologicamente como o estudo histórico ou linguís-

tico da origem dos nomes próprios dos lugares, a Toponímia, para 
além do seu significado e importância como elemento de identificação, 
orientação, comunicação e localização dos imóveis urbanos e rústi-
cos, é também, enquanto área de intervenção tradicional do Poder 
Local, reveladora da forma como o Município encara o património 
cultural.

Os nomes das freguesias, localidades, lugares de morada e ou-
tros, refletem — e deverão continuar a refletir — os sentimentos e as 
personalidades das pessoas e memoriam valores, factos, figuras de 
relevo, épocas, usos e costumes, pelo que, traduzindo a memória das 
populações, deverão a escolha, atribuição e alteração dos topónimos 
rodear -se de particular cuidado e pautar -se por critérios de rigor, coe-
rência e isenção.

As designações toponímicas devem ser estáveis e pouco sensíveis às 
simples modificações de conjuntura, não devendo ser influenciada por 
critérios subjetivos ou fatores de circunstância, embora possam refletir 
alterações sociais importantes.

O grande desenvolvimento urbanístico do Concelho de Sines, a ex-
pansão demográfica e a necessidade de, em respeito pelos princípios 
enunciados, serem definidas normas claras e precisas que permitam 
disciplinar os métodos de atuação, atribuição e gestão da toponímia 
e numeração de Polícia, levaram a Câmara Municipal a elaborar o 
presente Regulamento.

Assim, nos termos do artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa e da alínea ss, e tt); alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal de Sines, 
aprova o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação de Vias Públicas

SECÇÃO I

Atribuição e Alteração dos Topónimos

Artigo 1.º
(Âmbito de Aplicação)

O presente Regulamento aplica -se a todos os projetos de loteamento 
e obras de urbanização que venham a ser realizados neste Município e 
ainda, na parte aplicável e com as devidas adaptações, aos já existentes, 
bem como à alteração da toponímia existente.

Artigo 2.º
(Competência para atribuição de toponímia)

Compete à Câmara Municipal de Sines, por iniciativa própria ou sob 
proposta de outras entidades, deliberar sobre a toponímia no Concelho de 
Sines, nos termos do artigo 33.º, n.º 1 Alínea ss) e tt) da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro.

Artigo 3.º
(Comissão Municipal de toponímia)

1 — É criada a Comissão Municipal de Toponímia, órgão consultivo 
da Câmara Municipal de Sines em questões de toponímia.

2 — A presente Comissão será constituída por Despacho do Presidente 
da Câmara Municipal.

3 — O mandato da Comissão terá uma duração coincidente com a 
do mandato do executivo municipal que a nomeou.

4 — A Comissão é composta pelo:
a) Presidente da Câmara, ou seu substituto legal, o qual tem a função 

de presidir à mesma,
b) Por um dirigente municipal, ou técnico municipal com competência 

nesta área,


