
Legislação e bibliografia para a prova de conhecimentos  

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 2 postos de trabalho 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 

a carreira e categoria de assistente operacional, na Subunidade de Limpeza Urbana  

 

I. Legislação 

- Constituição da República Portuguesa; 

- Estatuto dos Eleitos Locais (aprovado pela  Lei n.º 29/87, de 30 de junho, na redação atual); 

- Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação atual; 

- Regime Jurídico das Autarquias Locais (aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual); 

- Carta Deontológica do Serviço Público (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

18/93, 17 de março);  

- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, na sua redação atual);  

- Plano Nacional de Gestão de Resíduos para o horizonte 2014-2020. (aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 11-C/2015); 

- Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2020), para Portugal Continental 

(aprovado pela Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de setembro);  

- Normas técnicas relativas à caracterização de resíduos urbanos  (aprovada pela Portaria n.º 

851/2009, de 7 de agosto).  

II. Bibliografia 

- Manual de Procedimentos de Limpeza Urbana - Manual elaborado pelo Departamento de 

Higiene Urbana da Câmara Municipal de Lisboa (http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/MUNICIPIO/Camara_Municipal/Recursos_Humanos/Recrutamento/manua

l_procedimentos5_01.pdf); 

- Folheto sobre Movimentação Manual de Cargas - Folheto elaborado pelo Departamento de 

Saúde, Higiene e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa (http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/MUNICIPIO/Camara_Municipal/Recursos_Humanos/Recrutamento/Folhet

o_Movimentacao_Manual_Cargas__MMC_.pdf); 

- Folheto sobre Equipamentos de Proteção Individual - Folheto elaborado pelo Departamento 

de Saúde, Higiene e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa (http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/MUNICIPIO/Camara_Municipal/Recursos_Humanos/Recrutamento/Folhet

o_sobre_Equipamentos_Protecao_Individual.pdf). 
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- Guia da Reforma Administrativa, sobre a Manutenção e Limpeza do Espaço Público 

(http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/SERVICOS/Guias_RAL/Guias_pdf/Guia_manutencao_limpeza_espacos_pub

lico.pdf)  
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