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Artigo 59.º
Revogação

1 — Após a entrada em vigor deste regulamento fica automaticamente 
revogado o Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública 
do Município da Moita aprovado pela Assembleia Municipal em sessão 
extraordinária realizada no dia 5 de dezembro de 2003.

2 — Os artigos 24.º a 26.º do Regulamento de Urbanização e Edifi-
cação do Município da Moita, aprovado pela Assembleia Municipal em 
sessão ordinária realizada no dia 11 de dezembro de 2009.

Artigo 60.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor decorridos 15 dias após a sua 
publicação no Diário da República.

ANEXO

(a que se refere o n.º 4 do artigo 22.º)

Características dos contentores, papeleiras, suportes
de segurança e ecopontos

1 — Contentores:
a) Contentor com 1000 litros de capacidade para resíduos indiferen-

ciados, respeitando a norma EN 840, com quatro rodas, em polietileno 
injetado de alta densidade, cor verde e com proteção para raios Ultra 
Violeta (UV);

b) A tampa deve ser plana e individualizada do corpo do contentor;
c) As rodas devem ter 200 mm de diâmetro e 360.º de rotação, devendo 

as duas rodas frontais apresentar um travão individual;
d) O contentor deve estar equipado apenas com sistema de elevação 

OSCHNER;
e) As asas dos contentores devem ser em ferro galvanizado;
f) Cada contentor deve ter na parte frontal do contentor, a serigrafia 

em cor branca de informação alusiva à identificação do Município da 
Moita e de sensibilização diversa relativa à deposição de RU. Devem 
previamente ser consultados os serviços municipais competentes, para 
obtenção de todos os dados em vigor no momento.

2 — Suportes de segurança para contentores de 1000 litros:
a) O aro do suporte de segurança, deve ser em tubo de aço inox 304 

escovado, com diâmetro 38 x 1,5 mm espessura, curvaturas a 90º nos 
cantos e topos encaixados em tubo charneira pertencente à estrutura de 
fixação ao solo;

b) Nos topos do aro deve ser soldado varão antirroubo e deve ser 
possível uma rotação do aro de 180.º em relação às pernas de fixação 
ao solo, com pequeno batente que impede a rotação;

c) No que respeita à estrutura de fixação ao solo do suporte de segu-
rança, deve ser uma estrutura eletrosoldada, constituída por duas “pernas” 
em curva, em tubo de aço inox 304 escovado, com ligação de reforço 
entre ambas do mesmo material e com rasgos na base para funcionarem 
como unhas quando encastradas no betão de fixação ao solo;

d) O tubo charneira onde encaixam os topos do aro, deve ter um 
diâmetro de 42,4 x 1,5 mm de espessura.

3 — Papeleiras:
a) Papeleira com capacidade de 50 litros, em polietileno injetado de 

alta densidade, cor castanha, com a descarga frontal, com dispositivo 
para apagar cigarros e montagem em poste;

b) A entrada da papeleira deve ser semicircular, com o objetivo de 
ocultar de forma eficaz o seu conteúdo e evitar também a colocação de 
grandes volumes. A superfície exterior deve ser ligeiramente ondulada 
para aumentar a sua resistência e dificultar designadamente a colocação 
de cartazes e autocolantes;

c) A abertura da papeleira deve ser apenas possível com o recurso 
a uma chave e o seu fecho deve ser realizado através de uma tranca 
automática;

d) Deve ter as seguintes dimensões aproximadas:
i) Largura — 310 mm;
ii) Comprimento — 475 mm;
iii) Altura — 970 mm;

e) Na parte frontal da papeleira deve ser feita a serigrafia em cor branca 
de informação alusiva à identificação do Município da Moita. Devem 
previamente ser consultados os serviços municipais competentes, para 
obtenção de todos os dados em vigor no momento;

f) O poste de suporte da papeleira deve ser em aço (St 37) com pintura 
a preto RAL 9005 e ter secção retangular;

g) A fixação da papeleira no suporte deve ser realizada através de 
2 x 4 porcas cravadas M6.

4 — Ecopontos:
O modelo a considerar deve ser definido pela AMARSUL, S. A.
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 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Regulamento n.º 151/2012

Projeto de Regulamento da Comissão Municipal do Idoso
No uso das competências que se encontram previstas na alínea a) do 

n.º 6 do artigo 64.º, e, alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei 
n.º 169/99 de 18.09, com a redação introduzida pela Lei n.º 5 -A/2002 
de 11.01, torna -se público, que em conformidade com o disposto no 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, se encontra 
em apreciação pública pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data da 
publicação no Diário da República, o Regulamento da Comissão Mu-
nicipal do Idoso, aprovado em Projeto, por unanimidade, em reunião 
ordinária da Câmara Municipal realizada em 16 de fevereiro de 2012, 
o qual a seguir se transcreve.

No decurso desse período o Projeto de Regulamento da Comissão 
Municipal do Idoso, encontra -se disponível para consulta nos serviços de 
atendimento ao público da Câmara Municipal de Odemira, onde poderá 
ser consultado todos os dias úteis, das 9:00 às 16:00 horas, bem como no 
sítio do Município na Internet (www.cm -odemira.pt), devendo quaisquer 
sugestões, ser formuladas por escrito e dirigidas à Câmara Municipal de 
Odemira até às 16:00 horas do último dia do prazo acima referido.

10 de abril de 2012. — O Presidente da Câmara, Eng. José Alberto 
Candeias Guerreiro.

Projeto de Regulamento da Comissão Municipal do Idoso
Segundo a Constituição da República Portuguesa, as pessoas idosas 

têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio 
familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem 
e superem o isolamento ou a marginalização social.

As alterações demográficas que se têm verificado na população portu-
guesa e que se traduzem num envelhecimento populacional, colocam às 
instituições, às famílias e à comunidade em geral novos desafios, desig-
nadamente pensar o envelhecimento ao longo da vida, numa perspetiva 
mais preventiva e promotora de saúde e autonomia, visando uma maior 
qualidade de vida. Do mesmo modo, coloca -se o desafio de envolver 
a comunidade, numa responsabilidade partilhada, potenciadora dos 
recursos existentes e dinamizadora de ações cada vez mais próximas 
dos cidadãos.

Neste âmbito, considerando a necessidade de apoiar as pessoas idosas, 
promovendo a continuidade de projetos de animação sociocultural que 
vêm sendo anualmente dinamizados de forma concertada, é criada a 
Comissão Municipal do Idoso, com o objetivo de assim contribuir para 
a melhoria da sua qualidade de vida, através de uma participação ativa 
na vida da comunidade.

Artigo 1.º
Criação

É instituída a Comissão Municipal do Idoso, adiante designada por 
CMI, órgão com função consultiva, de articulação, informação, promo-
ção dos direitos das pessoas idosas de forma a garantir o seu bem -estar, 
dignidade e qualidade de vida.

Artigo 2.º
Objetivos

Constituem objetivos da CMI:
a) Articulação da política de apoio a pessoas idosas, a nível muni-

cipal;
b) Informação e sensibilização das famílias e da comunidade sobre 

os direitos das pessoas idosas;
c) Difusão de informação;
d) Agilização de procedimentos para acesso a serviços disponíveis;
e) Promoção de intervenções alternativas para apoio a pessoas idosas.
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Artigo 3.º

Competências

a) Proceder ao levantamento e sinalização das situações sociais 
que, pela sua particular vulnerabilidade, se revelem mais carecidas 
de apoio;

b) Encaminhar as situações sinalizadas para os serviços compe-
tentes;

c) Promover junto das pessoas idosas informação, agilizando o acesso 
aos serviços disponíveis;

d) Desenvolver ações de promoção dos direitos e de prevenção das 
situações de perigo, particularmente em situações em que pessoas idosas 
sejam vítimas de violência;

e) Difundir, junto dos familiares boas práticas de apoio a pessoas 
idosas, procurando respostas alternativas à negligência e ao aban-
dono;

f) Elaborar propostas e recomendações;
g) Organizar campanhas ou programas educativos, para a sociedade, 

com vista a valorização dos idosos e à velhice saudável;
h) Promover e apoiar projetos que levem o idoso a participar;
i) Emitir pareceres sobre iniciativas relevantes em matéria da pessoa 

idosa.

Artigo 4.º

Composição

A CMI integra representantes das seguintes entidades:

a) Um representante do Município;
b) Um representante da Segurança Social;
c) Um representante da Saúde;
d) Um representante das Forças de Segurança;
e) Um representante da Associação Humanitária D. Ana Pacheco;
f) Um representante do Centro de Dia de S. Luís;
g) Um representante do Centro de Dia de Relíquias;
h) Um representante do Lar de S. Martinho das Amoreiras;
i) Um representante da Santa Casa da Misericórdia de Odemira;
j) Um representante da Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de S. Teotónio;
k) Um representante da Associação de Solidariedade Nossa Senhora 

do Mar;
l) Um representante da Associação de Reformados e Idosos de Vila 

Nova de Milfontes;
m) Um representante de cada Comissão Social Inter -Freguesias;
n) Um representante da Universidade Sénior;
o) A CMI poderá ainda convidar 2 novos membros representantes de 

outras entidades com especial destaque para o apoio a pessoas idosas.

Artigo 5.º

Âmbito Geográfico

O âmbito territorial da CMI é o concelho de Odemira.

Artigo 6.º

Funcionamento

1 — A CMI deverá funcionar em articulação com o Conselho Local 
de Ação Social de Odemira;

2 — A CMI reúne ordinariamente de quatro em quatro meses e extra-
ordinariamente sempre que o cumprimento das suas obrigações o exija;

3 — Após cada reunião será elaborada uma ata sobre o conteúdo da 
mesma, a qual será lida e aprovada na reunião seguinte.

Artigo 7.º

Atividades

A CMI deverá elaborar um plano de ação anual e um relatório das 
atividades desenvolvidas.

Artigo 8.º

Deliberações

1 — As deliberações da CMI serão aprovadas por maioria simples 
dos votos dos membros presentes.

2 — O quórum de funcionamento, será de metade dos membros 
mais um.

3 — Em caso de falta de quórum, a CMI reunirá meia hora mais tarde 
com qualquer número de presentes, devendo este facto constar de ata.

Artigo 9.º
Instalação

Compete ao Presidente do Município de Odemira ou Vereador do 
Pelouro com competências delegadas assegurar a instalação da CMI, 
devendo para o efeito proceder ao convite para a primeira reunião das 
entidades.

Artigo 10.º
Apoio Logístico e Administrativo

O apoio logístico e administrativo à CMI é assegurado pelo Município 
de Odemira. No entanto, as atividades a desenvolver, nomeadamente 
Dia do Idoso, Seminários, Rastreios, Encontros de Idosos ou edição de 
materiais, deverão ser desenvolvidas em parceria.

Artigo 11.º
Entrada em Vigor do Regulamento

O Regulamento da CMI entra em vigor logo que aprovado, por maio-
ria, pelos seus membros.

Artigo 12.º
Revisão

O presente Regulamento poderá sofrer as alterações necessárias, de 
acordo com as necessidades sentidas, na prossecução dos objetivos da CMI.
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 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 5706/2012

Renovação de comissão de serviço, chefe de divisão municipal

Nos termos do disposto na alínea c) do artº. 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, se torna público que, por meu despacho de 15 de 
março de 2012, foi renovada a Comissão de Serviço, pelo período 
de 3 anos, com efeitos a partir do dia 28 de maio de 2012, ao Chefe 
de Divisão Municipal da Divisão de Estudos e Planeamento, Rogério 
Lopes Margalho Oliveira Pereira, nos termos dos artºs. 23.º e 24.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro.

27 de março de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Mendes, Eng.
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 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 5707/2012

Procedimento Concursal Comum para constituição de Relação 
Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado com vista 
ao preenchimento de oito postos de trabalho da carreira/categoria 
de Assistente Técnico (m/f) 12.º ano de Escolaridade ou curso que 
lhe seja equiparado, para a área do Município do Porto.
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
mencionado em epígrafe, aberto pelo Aviso n.º 16458/2010, publicado 
no Diário da República n.º 160, 2.ª série, de 18.08.2010 e retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 1810, publicada no Diário da Repú-
blica n.º 171, 2.ª série, de 02.09.2010, foi homologada por Despacho 
da Sr.ª Vereadora do Pelouro da Habitação desta Câmara Municipal, 
datado de 27.03.2012, encontra -se afixada na Direção Municipal de 
Recursos Humanos, sita à Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e 
disponibilizada na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> 
Educação e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego na 
autarquia> Procedimentos concursais a decorrer> Assistente Técnico> 
Lista unitária de ordenação final dos candidatos homologada.

9 de abril de 2012. — A Diretora do Departamento Municipal de 
Gestão de Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

305964471 




