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Postura sobre a Instalação de Pocilgas ou Cortelhos, Estábulos ou Cavalariças e

 

Estrumeiras1    

Artigo 1.º  

É proibido, sob pena de multa de quinhentos escudos, ter pocilgas ou cortelhos com suínos 

dentro da cidade e outras áreas urbanizadas do concelho;  

§ único - O estabelecimento de pocilgas ou cortelhos em qualquer outro local, fica sujeito ao 

cumprimento das disposições da Portaria n.º6065, de 30 de Março de 1929.   

Artigo 2.º  

Os possuidores de pocilgas ou cortelhos, existentes à data da entrada em vigor desta Postura, 

nas áreas previstas no parágrafo único do artigo anterior, que não estejam devidamente 

legalizadas, ficam obrigados a, no prazo de 30 dias, contados daquela data, requerer o 

respectivo alvará sanitário, nos termos da Portaria acima citada, ficando os contraventores 

sujeitos às sanções na mesma estabelecidas.   

Artigo 3.º  

Fica, igualmente, proibida sob pena de multa de €0,50 / 100$00, a existência de estrumeiras 

ou fossas, nos edifícios, pátios ou quintais ou logradouros dos prédios sitos dentro das áreas 

                                                          

 

1 Aprovada por Portaria de S. Ex.ª o Ministro da Saúde e Assistência de 30 de Março de 1966, publicada no 
Diário do Governo, II série, n.º87, de 13 de Abril de 1966. 
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referidas no artigo primeiro desta postura e a menos de 50 metros de distância da habitação 

que se situe em qualquer local, fora das áreas urbanizadas.  

§ 1.º - Os moradores dos prédios onde existam estrumeiras ou fossas em contravenção com o 

disposto no corpo deste artigo são obrigados sob pena de multa nele fixada, e no prazo de 15 

dias, contados da data da entrada em vigor da presente postura, a mandar proceder à 

respectiva limpeza ou entulhamento.  

§ 2.º - Nos estabelecimentos industriais e onde existam pias ou fossas, para deposição de 

detritos e de restos de peixe, devem as mesmas ser limpas, diariamente, e lavadas com 

desodorizante, a fim de evitar a exalação de maus cheiros.   

Artigo 4.º  

Os estábulos ou cavalariças não sujeitos a alvará sanitário, e as casas onde se recolham gados 

de qualquer outra espécie, sitas nas áreas urbanizadas do concelho, deverão ter luz e 

ventilação suficientes, o pavimento calcetado, cimentado ou asfaltado e com o declive preciso 

para rápido escoamento das urinas e águas, bem como ligação à rede de saneamento, ou a 

fossa coberta, quando aquela ligação não seja possível, e as paredes rebocadas em condições 

de poderem ser caiadas, pelo menos duas vezes por ano.  

§ único - Nos locais referidos neste artigo é proibido, sob pena de multa de vinte escudos, ter 

estrumes em quantidade superior a 2 m3 ou de qualquer outra quantidade por espaço superior 

a 8 dias, sendo de aplicar igual multa sempre que nos locais se não verifique estado de 

limpeza compatível com a natureza da sua utilização.   

Artigo 5.º  

Os proprietários dos estábulos, cavalariças, ou outras casas de recolha de gados, a que alude o 

artigo anterior, que não satisfaçam as condições higiénicas ali estabelecidas, devem, no prazo 
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de 60 dias, contados da data da entrada em vigor da presente postura, ter executadas as 

necessárias obras, sob pena de multa de cem escudos a qual se repetirá por cada intimação que 

para tal lhes for feita e não cumprida, podendo o transgressor ser relegado ao Poder Judicial 

por desobediência à autoridade.   

Artigo 6.º  

Os proprietários de currais de bois ou vacas, existentes nas áreas urbanizadas ou não 

urbanizadas do concelho, que à data da entrada em vigor da presente postura não possuam o 

respectivo alvará sanitário, devem dentro do prazo fixado no artigo segundo, requerê-lo à 

Câmara Municipal.  

§ 1.º - Os currais que se situam dentro das áreas urbanizadas deverão satisfazer às condições 

estabelecidas no artigo quarto bem como a todas as demais que as autoridades sanitárias 

entendam dever impor .  

§ 2.º - As transgressões ao disposto neste artigo são aplicáveis as disposições da Portaria 

n.º6065.   

Artigo 7.º  

Para efeito de cumprimento ao disposto na presente postura a Câmara mandará, findos os 

prazos estabelecidos, proceder a vistorias sanitárias aos locais na mesma referidos.  

§ único - As vistorias a que se refere este artigo repetir-se-ão anualmente ou sempre que a 

Câmara ou a autoridade sanitária o julgue conveniente.   

Artigo 8.º  
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Como áreas urbanizadas, a que alude a presente postura consideram-se as seguintes:  

Cidade de Setúbal abrangida pelo Ante-Plano de Urbanização e zonas residenciais de: Vila 

Fresca de Azeitão, Vila Nogueira de Azeitão, Aldeia de Irmãos e Vendas de Azeitão.  

§ único - Os limites das áreas urbanizadas definidos neste artigo podem quando a Câmara 

assim o julgar necessário, ser alterados com observância das formalidades legais.   

Artigo 9.º  

Esta postura entra em vigor oito dias depois de publicada e afixada nos lugares do costume. 


