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1. Legislação
1.

Regulamento de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais do Município de

Esposende
2.

Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto - Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e

Prediais, Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais
3.

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março - Republicação do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de

Dezembro -Regime jurídico da urbanização e da edificação
4.

Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março - Elementos instrutores dos pedidos de realização de operações

urbanísticas
5.

Declaração de Rectificação n.º 26/2008, de 9 de Maio – Rectificação da Portaria n.º 232/2008, de 11

de Março
6.

Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho - Aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional

exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos, pela fiscalização de obra e pela
direcção de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, e os deveres que lhes são aplicáveis e revoga o
Decreto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro
7.

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro - Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio em

Edifícios
8.

Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro - Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em

Edifícios
9.

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto - estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos
10.

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio - Regime de utilização de recursos hídricos

11.

Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho - Estabelece as normas regulamentares a que obedece a gestão

dos efluentes das actividades pecuárias e as normas técnicas a observar no âmbito do licenciamento das actividades
de valorização agrícola ou de transformação dos efluentes pecuários

Nota: A listagem apresentada não dispensa os técnicos de consultarem e verificarem qualquer alteração do
enquadramento legislativo.

2. Normalização
Tendo em conta a elevada quantidade de documentos normativos, actualmente existentes, a presente edição deste
Guia não incluirá qualquer listagem de normalização. Deste modo, recomenda-se a consulta da bibliografia da
especialidade, onde será possível encontrar listagens resumidas, as quais já foram sujeitas a um processo prévio de
selecção.
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