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que impossibilitem a mobilidade das viaturas de recolha, nomeadamente 
a inversão de marcha e visibilidade.

2 — Cada ponto de recolha deve servir os habitantes num raio máximo 
de 100 m no caso de deposição indiferenciada e de 200 m no caso de 
deposição seletiva.

3 — O número e tipo de contentores a instalar correspondente ao 
volume de deposição previsto, deve atender ao dimensionamento in-
dicado no ponto V.

IV — Disposições para instalação de contentores
para deposição indiferenciada

1 — Os contentores superficiais aplicam -se a projetos localizados em 
zonas classificadas no regulamento do PDM como solos rústicos.

2 — As soluções enterradas aplicam -se a intervenções urbanísticas 
realizadas em solos urbanos, sendo que a escolha de modelos de con-
tentores enterrados, fica condicionada à aprovação prévia dos serviços 
camarários.

3 — Os pontos de recolha dos contentores superficiais deverão incluir 
a respetiva reentrância e sistema de fixação.

4 — A reentrância a que se refere a alínea anterior deverá respeitar as 
dimensões dos contentores: largura — 0,80 m e comprimento — 1,40 m 
e a estas medidas acrescentar 0,30 m por forma a facilitar a sua movi-
mentação.

5 — Os desníveis que existam entre a via de circulação e o ponto de 
recolha dos contentores superficiais, devem ser vencidos por rampas, 
com inclinação não superior a 5 % para desníveis até 0,5 m.

6 — Os pontos de recolha dos contentores enterrados devem estar 
inseridos em zonas envolventes compactas e de limpeza fácil (calceta-
das, alcatroadas, cimentadas ou outra) que englobem os contentores e 
permitam um raio de movimentação de 1 m na envolvente.

7 — Em situação de opção pelos contentores enterrados, deve atender-
-se à proximidade de obstáculos em altura tais como árvores ou outros, 
que possam impedir a sua recolha.

V — Disposições para instalação de contentores
para deposição seletiva

1 — Em projetos que se preveja a construção de mais de 20 fogos 
deverá ser prevista a colocação de ecopontos em proporção de 1 eco-
ponto/20 fogos.

2 — Caso os ecopontos sejam de modelo superficial, deverão estar 
inseridos na respetiva reentrância.

3 — A reentrância a que se refere a alínea anterior deverá respeitar as 
dimensões do ecoponto: largura — 3,60 m e comprimento — 3,90 m, 
e a estas medidas acrescentar 0,30 m por forma a facilitar a sua movi-
mentação.

4 — A escolha de modelos de ecopontos enterrados, fica condicionada 
à aprovação prévia dos serviços.

5 — Os pontos de recolha dos ecopontos enterrados devem estar 
inseridos em zonas envolventes compactas e de limpeza fácil (calceta-
das, alcatroadas, cimentadas ou outra) que englobem os contentores e 
permitam um raio de movimentação de 1 m na envolvente.

6 — Em qualquer um dos casos anteriores, deve atender -se à proximi-
dade de obstáculos em altura tais como árvores ou outros, que possam 
impedir a sua recolha.

VI — Produção diária a considerar para efeitos
de dimensionamento

do sistema de deposição, por tipo de edifício 

Tipo de Edificação Produção Diária

Habitações unifamiliares ou plurifami-
liares.

10 l/hab ou 50 l/fogo

Comerciais:  
Edificações com salas de escritório 1 l/m2 Área útil
Lojas em diversos pisos . . . . . . . . . . 1,5 l/m2 Área útil
Restaurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 l
Bares, pastelarias e similares . . . . . . 0,75 l/m2 Área útil
Supermercados. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l/m2 Área útil

Estabelecimentos hoteleiros. . . . . . . . . 12 l/quarto ou apartamento
Estabelecimentos hospitalares:  

Postos médicos e de enfermagem, 
clínicas.

1 l/m2 Área útil (de resíduos 
urbanos equiparáveis a RU)

Clínicas veterinárias. . . . . . . . . . . . . 1 l/m2 Área útil (de resíduos 
urbanos equiparáveis a RU)

Tipo de Edificação Produção Diária

Estabelecimentos educacionais:  
Creches e Infantários  . . . . . . . . . . . . . . 2,5 l/m2 Área útil
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 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso n.º 10895/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento de trabalhadores 
para ocupação de 14 postos de trabalho da carreira e categoria 
de Assistente Operacional, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, previstos e não 
ocupados, no mapa de pessoal do Município de Figueira de Castelo 
Rodrigo, publicado através do Aviso n.º 5680/2017 do Diário da 
República, 2.ª série, n.º 98 de 22 de maio de 2017, retificado através 
da Declaração de Retificação n.º 13/2018 do Diário da República, 
2.ª série, n.º 2 de 3 de janeiro de 2018.

Convocatória para realização do 2.º método 
de seleção — Avaliação Psicológica

Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal de 
Figueira de Castelo Rodrigo, torna público, nos termos e para efeitos 
do n.º 1 do artigo 32.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, que 
o segundo método de seleção, Avaliação Psicológica, vai ter lugar no 
Ninho de Empresas do Conhecimento, sito na Av. Heróis de Castelo 
Rodrigo, 6440 -113 Figueira de Castelo Rodrigo, a partir das seguintes 
datas e horários:

Referência A) 20/08/2018 às 09:00h;
Referência B) 03/09/2018 às 09:00h;
Referência C) 05/09/2018 às 09:00h;
Referência D) 06/09/2018 às 09:00h;
Referência E) 07/09/2018 às 09:00h;
Referência F) 11/09/2018 às 09:00h;
Referência G) 12/09/2018 às 09:00h;
Referência H) 14/09/2018 às 09:00h.

Os candidatos admitidos ao procedimento concursal supra referido, 
devem comparecer no local indicado 20 minutos antes da hora de iní-
cio da prova e fazerem -se acompanhar de documento de identificação 
válido.

28 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Paulo José Gomes 
Langrouva.
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 MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Aviso n.º 10896/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final do Procedimento 
Concursal de Regularização de Vínculos Precários com vista ao 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
categoria/carreira de Técnico Superior.
A Vereadora dos Recursos Humanos (competências delegadas a 

26.10.2017), Dr.ª Maria Alcina Domingues Cerdeira, para cumprimento 
do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua atual redação, torna pública a Lista Unitária de Ordenação 
Final dos candidatos do procedimento concursal para preenchimento de 
um posto de trabalho de técnico superior na área da medicina veteri-
nária do mapa de pessoal do Município do Fundão, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito 
a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinário 
de vínculos precários, aberto através do aviso publicado na Bolsa de 
Emprego Público (referência B), a qual foi homologada por meu des-
pacho datado de 11 de julho de 2018.


