
Diário da República, 2.ª série — N.º 85 — 3 de maio de 2013  14109

da Câmara Municipal de Alvaiázere, ou no site www.cm -alvaiazere.pt, 
e entregues no prazo mencionado, durante o horário normal de expe-
diente (segunda -feira a sexta -feira, das 8.00 às 18.00 horas), remetido 
por correio dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Praça do 
Município, 3250 -100 Alvaiázere, ou por correio eletrónico.

10 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Tito 
Morgado.

206916456 

 Aviso n.º 5816/2013
Dr. Paulo Tito Delgado Morgado, presidente da Câmara Municipal 

de Alvaiázere:
Torna público que a Assembleia Municipal de Alvaiázere aprovou, 

na sua sessão ordinária de 17 de abril de 2013, sob proposta da Câmara 
Municipal e após discussão pública, o Regulamento Municipal de Venda 
Ambulante, que entra em vigor nos termos definidos no artigo 40.º do 
referido Regulamento.

Mais torna público que o Regulamento em apreço poderá ser consul-
tado no site da Câmara Municipal em www.cm -alvaiazere.pt.

18 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo 
Tito Delgado Morgado.

306915087 

 Aviso n.º 5817/2013
Dr. Paulo Tito Delgado Morgado, Presidente da Câmara Municipal 

de Alvaiázere:
Torna público que a Assembleia Municipal de Alvaiázere aprovou, na 

sua sessão ordinária de 17/04/2013, sob proposta da Câmara Municipal 
e após discussão pública, o Regulamento Municipal de Horários de Fun-
cionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação 
de Serviços, que entra em vigor nos termos definidos no artigo 28.º do 
referido Regulamento.

Mais torna público que o Regulamento em apreço poderá ser consul-
tado no site da Câmara Municipal em www.cm -alvaiazere.pt.

18 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo 
Tito Delgado Morgado.

306915102 

 MUNICÍPIO DE ANADIA

Aviso n.º 5818/2013

Procedimento concursal comum de recrutamento
para preenchimento de um posto

de trabalho da carreira/categoria de técnico superior
Nos termos do disposto na alínea d ) do n.º 3, do artigo 30.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, notificam -se os candidatos ao procedimento 
concursal para constituição de uma relação jurídica de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira/ca-
tegoria de técnico superior, na área do desporto, contemplado no mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Anadia para o ano 2013, aberto por aviso 
n.º 4419/2013 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 62, 28 de 
março de 2013, de que a respetiva lista de candidatos admitidos e excluídos 
se encontra afixada junto ao serviço de Administração e Gestão de Recursos 
Humanos, sito no Edifício Paços do Concelho, em Anadia, e disponível na 
página eletrónica da Câmara Municipal de Anadia em www.cm -anadia.pt.

Nos termos conjugados do n.º 3 do artigo 29.º, com o n.º 1 e alínea d ), 
n.º 3 do artigo 30.º ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e ainda 
com os artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
os candidatos excluídos, devem exercer o seu direito de pronúncia, no 
âmbito da audiência dos interessados, no prazo de 10 dias úteis, contados 
da data de publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República.

Mais se torna público que, as alegações deverão ser apresentadas, 
obrigatoriamente, em formulário tipo, disponível na página de eletró-
nica da Câmara Municipal de Anadia em www.cm -anadia.pt. e deverá 
ser remetido para o endereço: Câmara Municipal de Anadia, Praça do 
Município, 3780 -215 Anadia, identificando em assunto a referência 
deste aviso devendo o seu envio ocorrer até ao termo do prazo fixado, 
findo o qual não será o mesmo considerado.

22 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara, Litério Augusto 
Marques.

306915362 

 Edital n.º 423/2013

Desafetação de uma parcela de terreno do domínio público 
municipal para o domínio privado do município

Litério Augusto Marques, Presidente da Câmara Municipal de Anadia:
Torna Público que a Assembleia Municipal, deste município, na 

sua sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2013, delibe-
rou, sob proposta da Câmara Municipal aprovada na reunião de 13 de 
fevereiro de 2013, em conformidade com o disposto na alínea b) do 
n.º 4 do artigo 53.º, da alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º e do artigo 91.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, autorizar a desafetação do domínio pú-
blico municipal para o domínio privado do Município de uma parcela de 
terreno, com a área de 1.432 m2, sita em Anadia, da Freguesia de Arcos, 
deste Município, que confronta do Norte: Município de Anadia e Estrada; 
Nascente: Município de Anadia e Estrada; Poente: Município de Anadia; 
Sul: Município de Anadia e herdeiros de Manuel dos Santos.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares de estilo e publicado na página oficial desta 
Câmara Municipal, em www.cm -anadia.pt e na 2.ª série do Diário da 
República.

E eu, João Paulo Almeida Anjos, Chefe da Divisão de Gestão Fi-
nanceira, Patrimonial e Controlo Orçamental da Câmara Municipal de 
Anadia, o subscrevi.

15 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Anadia, Litério Augusto Marques.

206919056 

 MUNICÍPIO DE ELVAS

Regulamento n.º 150/2013
Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha, Diretor de Departamento 

de Administração Geral e Recursos Humanos do Município de Elvas, 
com subdelegação de competências conferidas por despacho de 15 de 
outubro de 2012.

Torna público que, a Assembleia Municipal de Elvas, em sessão 
ordinária de 19 de abril de 2013, aprovou o Regulamento Municipal de 
Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública do Município de Elvas 
oportunamente aprovado na reunião de Câmara Municipal do dia 10 
de abril de 2013, após terem sido cumpridas as formalidades legais do 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo.

Para os efeitos legais é feita a presente publicação do referido re-
gulamento.

Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos
e Limpeza Urbana do Município de Elvas

Preâmbulo
A Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 

11 de janeiro, estabelece na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º, conjugada 
com a alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º que compete à Câmara Municipal 
elaborar e aprovar propostas de regulamento e submetê -las à aprovação 
da Assembleia Municipal.

O Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, determina no artigo 62.º 
que as regras de prestação do serviço aos utilizadores constam do regu-
lamento de serviço, aprovado pela entidade titular, que deve conter, no 
mínimo, os elementos estabelecidos por portaria a aprovar pelo membro 
do Governo responsável pela área do ambiente.

A portaria a que se refere o parágrafo anterior é a portaria n.º 34/2011, 
de 13 de janeiro, que, nos artigos 2.º e 5.º, estabelece os elementos 
mínimos que devem constar do Regulamento do Serviço de Gestão dos 
Resíduos Sólidos Urbanos.

No cumprimento das disposições legislativas supra invocadas e em 
articulação com as recomendações sobre o conteúdo desejável do regula-
mento de Resíduos Sólidos Urbanos, publicado pela ERSAR — Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, foi elaborado este do-
cumento com o objetivo de contribuir para o incremento da qualidade 
e sustentabilidade do serviço de resíduos, limpeza e higiene pública no 
concelho de Elvas.

Foi tida especial atenção à articulação entre esta proposta de re-
gulamento e a proposta de regulamento do serviço de abastecimento 
público de água e de águas residuais do município de Elvas (Aviso 
n.º 3559/2012 de 6 de março), por forma a facilitar questões operativas 
dos dois serviços.

Esta proposta pretende substituir o Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos, Higiene e Limpeza Pública do Município de 




