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26 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 
notificada nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com 
o n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

27 — Os candidatos são notificados do ato da homologação da lista 
unitária de ordenação final, por uma das formas previstas no n.º 3 do 
artigo 30.º da referida Portaria, sendo a referida lista afixada no átrio 
do Edifício dos Paços do Município e disponibilizada na sua página 
eletrónica, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República com informação sobre a sua publicitação.

28 — Prazo de validade: O presente procedimento é válido para os 
presentes recrutamentos e para ocupação de idênticos postos de trabalho 
a ocorrer no prazo máximo de 18 meses contados da data de homolo-
gação da lista de ordenação final, caso se verifique o disposto no n.º 1 
do artigo 40.º da referida Portaria n.º 83 -A/2009.

29 — Quotas de emprego: Os candidatos com deficiência têm prefe-
rência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer 
outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 03/02.

Estes devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso 
de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os 
meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos 
termos dos artigos 6.º e 7.º do referido Decreto -Lei n.º 29/2001.

30 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o 
Município de Santa Marta de Penaguião, enquanto entidade emprega-
dora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.

31 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01 e posterior alteração, o presente aviso será 
publicitado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário 
da República, na página eletrónica da Câmara Municipal de Santa Marta 
de Penaguião e no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma 
data num jornal de expansão nacional.

32 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se 
as normas constantes da legislação em vigor.

20 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

311529438 

 MUNICÍPIO DE SEIA

Aviso n.º 11042/2018

Homologação das listas unitárias de ordenação final
Nos termos e para efeitos, conjugados, do n.º 1, do artigo 10.º, da Lei 

n.º 112/2017, de 29 de dezembro e do n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria 
83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6/04, torna -se público, que por meus despachos, foram homologadas 
as listas unitárias de ordenação final dos procedimentos concursais, aber-
tos nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12, publicitados 
pelo aviso desta Câmara Municipal, datado de 4 de abril de 2018, com 
as seguintes referências:

Ref.ª AO 3, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0153;

Ref.ª AO 5, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0156;

Ref.ª AO 10, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0166;

Ref.ª AO 13, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0171;

Ref.ª AO 15, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0174;

Ref.ª AO 16, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0175;

Ref.ª AO 17, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0177;

Ref.ª AT 1, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0141;

Ref.ª AT 2, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0142;

Ref.ª AT 3, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0143;

Ref.ª AT 4, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0144;

Ref.ª AT 5, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0146;

Ref.ª AT 7, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0148;

Ref.ª TS 1, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0132;

Ref.ª TS 2, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0133;

Ref.ª TS 3, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0134;

Ref.ª TS 4 com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0135;

Ref.ª TS 5, com o código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE201804/0136.

As listas unitárias de ordenação final, encontrando -se afixadas no 
placard do edifício dos Paços do Concelho e disponibilizadas no site 
do Município (www.cm -seia.pt).

25 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Carlos Filipe 
Camelo Miranda de Figueiredo.

311527323 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 11043/2018
Para os devidos e legais efeitos, torna -se público, nos termos do ar-

tigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que por despacho do signatário, 
datado de 09/07/2018, foi autorizada a mobilidade intercategorias do 
seguinte trabalhador com contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado:

José Albano Coelho Garrau, para a categoria de encarregado opera-
cional da carreira de assistente operacional, posição 1 — nível 8, com 
efeitos a partir de 09/07/2018.

10 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fran-
cisco Manuel Firmino de Jesus.

311518535 

 Aviso n.º 11044/2018

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — proce-
dimento concursal comum para a constituição de vínculos de em-
prego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado (2 postos de trabalho de Assistente Operacional/
Divisão de Ambiente Urbano — Ref. V) — 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 
mencionado em epígrafe, foi homologada por despacho do signatário, 
datado de 12/07/2018, tendo nesta mesma data sido afixada na Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos e disponibilizada na página eletrónica 
desta Câmara Municipal.

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

311517969 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 11045/2018
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 Regulamento Municipal de Remoção de Veículos Abandonados, 
nos termos do disposto nos artigos 100.º, n.º 1, e 101.º n.º 1 e n.º 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.
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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.

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

311528311 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Anúncio n.º 142/2018

Alteração ao Alvará de loteamento n.º 22/1996

Torna -se público que se encontra a tramitar nesta Câmara Municipal 
(Departamento de Gestão do Território) uma alteração da licença da 
operação de loteamento com registo processo DUR: (ALT/2/2017), 
promovida pela Câmara Municipal de Sintra, ao Alvará de Loteamento 
n.º 22/1996, sito no Algueirão, Freguesias de Algueirão Mem Martins, 
em nome de U.C.E — Urbanismo e Construção de Edifícios, L.da, nos 
termos do disposto dos artigos 7.º e 27.º conjugado com o 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações vigentes, ao abrigo 
do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º do CPA e artigo 14.º do 
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Sintra (Aviso 
n.º 1267/2017 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, 1 de 
fevereiro de 2017), pelo que se procede à abertura do período de dis-
cussão pública e notificação dos proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento, para que todos os interessados se possam 
pronunciar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com início 8 (oito) dias 
após a publicação do presente anúncio. Na falta de resposta, no prazo 
referido, considerar -se -á que nada têm a opor à alteração da licença da 
operação de loteamento.

Os interessados poderão consultar o projeto de loteamento, infor-
mação técnica elaborada pelos serviços municipais, assim como, os 
pareceres, autorizações ou aprovações emitidos pelas entidades ex-
teriores ao município, documentos que fazem parte integrante do 
processo de loteamento, no sítio de Internet da Câmara Municipal de 
Sintra (www.cm -sintra.pt) e no Departamento de Gestão do Territó-
rio, Divisão de Gestão e Licenciamento, sito na Praça Dom Afonso 
Henriques, na Portela de Sintra, podendo ser elaboradas sugestões, 
observações e reclamações em requerimento dirigido ao Presidente 
da Câmara Municipal de Sintra, a remeter ao Gabinete de Apoio ao 
Munícipe ou através do endereço eletrónico: municipe@cm -sintra.pt.

20 de junho de 2018. — A Diretora do Departamento de Gestão do 
Território, Lina Catarino.

311524789 

 MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Regulamento n.º 536/2018

Eng. José Alberto Quintino, Presidente da Câmara Municipal de 
Sobral de Monte Agraço:

Ao abrigo da competência constante da al. t), do n.º 1, do art. 35.º e 
para os efeitos do estipulado no n.º 1, do art. 56.º da Lei n.º 75/2013, 12 
de setembro, torna público que por deliberação da Assembleia Municipal 
de Sobral de Monte Agraço, de 22 de junho de 2018, foi aprovado, ao 
abrigo da al. a), do n.º 1, do art. 25.º do diploma citado, o Regulamento 
do Programa de Campos de Férias.

Assim, torna -se público que, após a publicação do Regulamento supra 
referido no Diário da República, o mesmo ficará disponível na página 
da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, na Internet.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos de estilo e publicitados na página 
eletrónica do Município.

16 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Alberto Quintino, Eng.

Regulamento Interno do Programa de Campos de Férias

“Sobral Vive as Férias”

(nos termos do n.º 1, do artigo 13.º do Decreto -Lei
n.º 32/2011, de 7 de março)

O Município de Sobral de Monte Agraço desenvolve, há diversos 
anos, os Campos de Férias, contudo, têm -se verificado um aumento 
significativo da procura, por parte das famílias, de atividades de ocupação 
de tempos livres durante o período de verão.

Atento a esta necessidade, o Município decidiu proceder à alteração 
do regulamento de Campos de Férias existente, criando para o efeito o 
programa “Sobral Vive as Férias”.

O Instituto Português do Desporto e da Juventude, I. P. concedeu o 
Número de Registo 51/2011/DRLVT, de 11/07/2011, para o acesso e 
exercício da atividade de organização de Campos de Férias ao Município 
de Sobral de Monte Agraço.

CAPÍTULO I

Organização e Funcionamento

Artigo 1.º
Enquadramento Legal

1 — O Programa “Sobral Vive as Férias”, é um programa de Cam-
pos de Férias, organizado tendo por base o disposto no Decreto -Lei 
n.º 32/2011, de 7 de março, que aprova o regime jurídico de acesso e de 
exercício da atividade de organização de campos de férias.

2 — O presente regulamento interno visa dar cumprimento ao disposto 
no n.º 1, do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 32/2011, de 7 de março.

Artigo 2.º
Tipo de Campos de Férias

O Município de Sobral de Monte Agraço organiza os Campos de 
Férias, cujas atividades se realizam durante o dia, não implicando o 
alojamento fora da residência dos/as participantes.

Artigo 3.º
Objetivos Gerais

São objetivos gerais do Programa “Sobral Vive as Férias”:
a) Promover estilos de vida saudáveis;
b) Prevenir comportamentos de risco;
c) Promover o bem -estar social da população alvo.

Artigo 4.º
Objetivos Específicos

São objetivos específicos do Programa “Sobral Vive as Férias”:
a) Desenvolver atividades de ocupação e dinamização dos tempos 

livres;
b) Promover a educação não formal;
c) Promover o relacionamento interpessoal e social.

Artigo 5.º
Entidade Promotora

1 — O Município de Sobral de Monte Agraço é a entidade promotora 
do programa “Sobral Vive as Férias”.

2 — Para a implementação do programa referido no número anterior 
pode a entidade promotora proceder à contratação de serviços e/ou esta-
belecimentos de protocolos que viabilizem a sua implementação.

3 — São competências da Entidade Promotora:
a) Proceder à elaboração de um projeto pedagógico e de animação;
b) Proceder à inscrição e seleção dos/as participantes;
c) Assegurar um seguro de acidentes pessoais para todos os/as par-

ticipantes;
d) Assegurar o cumprimento do rácio de monitores previsto na le-

gislação em vigor;
e) Realizar atividades diversificadas visando a especificidade e faixa 

etária dos/as participantes.


