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Feira, durante o horário normal de expediente e, no caso de oposição, 
apresentar, por escrito, exposição devidamente fundamentada, através 
de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.

2018/07/17. — O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria 
da Feira, Dr. Emídio Sousa.

311514444 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 10924/2018

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculos 
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
por tempo indeterminado (2 postos de trabalho de assistente 
operacional/Divisão de Água e Saneamento — Ref. Y) — Aviso 
n.º 5014/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, 
de 08/05/2017.
Nos termos e para efeitos do disposto no art. 36.º 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, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
em epígrafe, foi reelaborada, em virtude de os candidatos posicionados 
em 1.º e 2.º lugar terem recusado o recrutamento, tendo sido a mesma 
homologada por despacho do signatário, datado de 04/07/2018, e, nesta 
mesma data afixada na Divisão de Gestão de Recursos Humanos e dis-
ponibilizada na página eletrónica desta Câmara Municipal.

6 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco 
Manuel Firmino de Jesus.

311512565 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 10925/2018

Inquérito Público
Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da Câmara Municipal 

de Silves, torna público que por deliberação tomada por esta Câmara 
Municipal, em reunião ordinária de 16 de julho de 2018, é submetido 
a audiência dos interessados e a consulta pública, o Projeto de Regu-
lamento Municipal de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e 
Propaganda nos termos do disposto nos artigos 100.º, n.º 1, e 101.º 
n.os 1 e 2, do Código do Procedimento Administrativo, para efeito do 
cumprimento do estabelecido nos artigos 11.º, n.º 5 e 6 do regime de 
“Licenciamento Zero”, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/2011 de 1 de 
abril, e 2.º, n.º 2, e 3.º-A da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto durante o 
prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação do presente Aviso 
em 2.ª série do Diário da República, estando o texto disponível mediante 
Edital nos locais de estilo e no sítio eletrónico oficial do Município em 
www.cm -silves.pt.

Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta 
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme 
disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, endereçados à Presidente da Câmara Municipal de Silves, 
Largo do Município, 8300 -117 Silves, através do fax 282 440 851, ou 
ainda através do e -mail: expediente@cm -silves.pt.

18 de julho de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

311518746 

 Aviso n.º 10926/2018

Inquérito Público
Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da Câmara Municipal 

de Silves, torna público que por deliberação tomada por esta Câmara 
Municipal, em reunião ordinária de 16 de julho de 2018, é submetido 
a consulta pública, o Projeto de Regulamento de Taxas e Licenças Mu-
nicipais do Município de Silves nos termos do disposto no artigo 101.º 
n.os 1 e 2 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, durante o prazo de 30 dias úteis 
a contar da data da publicação do presente Aviso em 2.ª série do Diário 
da República, estando o texto disponível mediante Edital nos locais de 
estilo e no sítio eletrónico oficial do Município em www.cm -silves.pt.

Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de con-
sulta pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que 
possam ser consideradas relevantes no âmbito do presente pro-
cedimento, conforme disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo, endereçados à Presidente 
da Câmara Municipal de Silves, Largo do Município, 8300 -117 
Silves, através do fax 282 440 851, ou ainda através do e -mail: 
expediente@cm -silves.pt.

18 de julho de 2018. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

311518527 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 10927/2018
Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, torna 

público que, ao abrigo do n.º 1 do ponto XXI da deliberação da 
Câmara Municipal de Sintra tomada em 30 de outubro de 2017 sobre 
a Proposta n.º 824 -P/2017, de 25 de outubro de 2017, é submetido 
a consulta pública, o Projeto de Primeira Revisão do Regulamento 
Municipal de Proteção Civil do Município de Sintra, nos termos do 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, durante o prazo de 30 
dias a contar da data da publicação do presente Aviso em 2.ª série do 
Diário da República, estando o texto disponível mediante afixação 
Edital nos locais de estilo e no sítio eletrónico oficial do município 
www.cm -sintra.pt.

Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta 
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme 
disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, endereçadas ao Presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, entregues no Gabinete de Apoio ao Munícipe, Lgº Dr. Virgílio 
Horta, 2710 Sintra, através do fax 219238551, ou ainda através do e -mail 
municipe@cm -sintra.pt.

Em todas as comunicações deve ser indicado o procedimento a que 
mesma se reporta, sob pena de rejeição liminar.

26 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Basílio Horta.
311513901 

 Aviso n.º 10928/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração Local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a seguir se publica o despa-
cho de designação, em regime de comissão de serviço, de Maria 
Alexandra Piteira de Sousa Rebelo, no cargo de Chefe da Divisão 
de Assuntos Administrativos e Contratualização, com produção de 
efeitos a 11 de julho de 2018, pelo período de três anos, e respetiva 
nota curricular:

«No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em 
conformidade com o disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, e considerando que:

O procedimento concursal tendente ao provimento, em re-
gime de comissão de serviço, do cargo de Chefe da Divisão 
de Assuntos Administrativos e Contratualização, do mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal, foi aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 18 de abril de 2018; 
no jornal Diário de Notícias, de 19 de abril de 2018; na Bolsa 
de Emprego Público (Código n.º OE201804/0583), de 20 de 
abril de 2018;

Analisadas as candidaturas admitidas no presente procedimento, 
constatou o júri nomeado para o efeito que a candidata Maria 
Alexandra Piteira de Sousa Rebelo reúne todos os requisitos 
legais para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º 
grau — Chefe da Divisão de Assuntos Administrativos e Contra-
tualização, sendo a candidato que melhor corresponde ao perfil 
pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos da referida 
Divisão, e tudo nos exatos termos e com a fundamentação me-
lhor explicitada na proposta de designação, formulada pelo júri 
do presente procedimento, em anexo, em cumprimento do n.º 6 


