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dos artigos 17.º e 18.º, n.º 1, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e nos 
termos dos artigos 24.º, n.º1, e 25.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 2/2004 
de 15 de janeiro, na sua redação vigente, determino por meu despacho 
datado de 27 de abril, a não renovação da comissão de serviço da Dra 
Isabel Alexandra Lopes Cavaco Cabrita no cargo de Chefe da Divisão 
Jurídica e Administrativa (cargo de direção intermédia de 2.º grau), em-
bora sem prejuízo da mesmo continuar a assegurar as funções de chefia 
transitoriamente, em regime de substituição, até à designação do titular 
do cargo de dirigente, de acordo com o disposto na parte final do n.º 3 
do citado artigo 24.º, com efeitos de 19 de maio de 2017.

22 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

310521035 

 Declaração de Retificação n.º 389/2017

Por ter sido publicado com inexatidão o Regulamento n.º 288/2017, 
inserto no Diário da República, 2,ª série, n.º 101, de 25 de maio de 2017, 
procede -se à sua retificação. Assim onde se lê:

«[...]

Artigo 111.º

Limpeza da Área e Reparação de Estragos

A caução prevista no n.º 2 do artigo 86.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, deve ser prestada antes da emissão do 
alvará de autorização de utilização ou da receção provisória das obras 
de urbanização, quando tenha sido aceite previamente pela Câmara 
Municipal de Silves a sua apresentação, e apenas pode ser libertada 
depois de verificado a boa execução dos trabalhos de levantamento 
do estaleiro, de limpeza da área, de acordo com o regime da gestão 
de resíduos de construção e demolição nela produzidos, e/ou de re-
paração de quaisquer estragos ou deteriorações que o dono da obra 
tenha causado em infraestruturas públicas.

Artigo 112.º

Despesas com a Execução Coerciva 
de Operações Urbanísticas

1 — Quando o interessado se recuse a executar, no prazo fixado, 
quaisquer operações urbanísticas impostas pela Câmara Municipal 
de Silves, no uso das suas competências legais, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Silves pode determinar a posse administrativa 
do imóvel, por forma a permitir a execução coerciva das operações 
urbanísticas a realizar.

2 — As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do 
número anterior são imputáveis ao infrator e incluem o custo efetivo 
dos trabalhos, acrescido de 20 % para encargos de administração, 
bem como quaisquer indemnizações ou sanções pecuniárias que o 
Município de Silves tenha de suportar pela execução coerciva das 
operações urbanísticas.

3 — Ao custo total das despesas realizadas pela execução coerciva 
de operações urbanísticas acresce o imposto sobre o valor acrescentado 
à taxa legal em vigor, quando devido.

4 — Quando as quantias devidas pela execução coerciva não forem 
pagas voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da notificação 
para o efeito, são cobradas judicialmente em processo de execução 
fiscal, servindo de título executivo certidão passada pelos serviços 
competentes, comprovativa das despesas efetuadas.»

deve ler -se:

«[...]

Artigo 111.º

Limpeza da Área e Reparação de Estragos

A caução prevista no n.º 2 do artigo 86.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, deve ser prestada antes da emissão do 
alvará de autorização de utilização ou da receção provisória das obras 
de urbanização, quando tenha sido aceite previamente pela Câmara 
Municipal de Silves a sua apresentação, e apenas pode ser libertada 
depois de verificado a boa execução dos trabalhos de levantamento 
do estaleiro, de limpeza da área, de acordo com o regime da gestão 
de resíduos de construção e demolição nela produzidos, e/ou de re-
paração de quaisquer estragos ou deteriorações que o dono da obra 
tenha causado em infraestruturas públicas.

Artigo 112.º
Despesas com a Execução Coerciva 

de Operações Urbanísticas
1 — Quando o interessado se recuse a executar, no prazo fixado, 

quaisquer operações urbanísticas impostas pela Câmara Municipal 
de Silves, no uso das suas competências legais, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Silves pode determinar a posse administrativa 
do imóvel, por forma a permitir a execução coerciva das operações 
urbanísticas a realizar.

2 — As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do 
número anterior são imputáveis ao infrator e incluem o custo efetivo 
dos trabalhos, acrescido de 20 % para encargos de administração, 
bem como quaisquer indemnizações ou sanções pecuniárias que o 
Município de Silves tenha de suportar pela execução coerciva das 
operações urbanísticas.

3 — Ao custo total das despesas realizadas pela execução coerciva 
de operações urbanísticas acresce o imposto sobre o valor acrescentado 
à taxa legal em vigor, quando devido.

4 — Quando as quantias devidas pela execução coerciva não forem 
pagas voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da notificação 
para o efeito, são cobradas judicialmente em processo de execução 
fiscal, servindo de título executivo certidão passada pelos serviços 
competentes, comprovativa das despesas efetuadas.»
6 de junho de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-

çalves da Palma.
310550569 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 6608/2017
Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, torna pú-

blico que, ao abrigo do Ponto XX da delegação de competências da 
Câmara Municipal de Sintra no seu Presidente, constante da Proposta 
n.º 1/2013, aprovada pelo Órgão Executivo na sua reunião de 25 de outu-
bro de 2013, é submetido a consulta pública, o Projeto de Regulamento 
de Apoio a Estruturas Fixas e Projetos Culturais do Concelho 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 
do Edital n.º 106/2017 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, Lg. Dr. Virgílio 
Horta, 2710 Sintra, através do fax 219238551, ou ainda através do e -mail 
municipe@cm -sintra.pt.

19 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Basílio Horta.
310520128 

 Aviso n.º 6609/2017
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de ja-
neiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
público que, por despachos do Ex.mº Senhor Presidente da Câmara, de 
03/05/2017, no uso de competências em matéria de superintendência 
na gestão e direção do pessoal ao serviço do município, conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e em cumprimento das deliberações da Câmara Municipal, de 
16/02/2016, 25/10/2016 e de 10/01/2017, e da Assembleia Municipal, 
de 23/02/2016 e de 17/11/2016, se encontram abertos procedimentos 
concursais comuns, tendentes ao recrutamento para ocupação dos postos 
de trabalho abaixo indicados, na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da 
publicação do presente aviso no Diário da República, conforme mapa 
de pessoal desta Câmara Municipal, aprovado pelos Órgãos Executivos 
e Deliberativo Municipais, nos seguintes termos:

Ref.ª 5/2017 — três (3) postos de trabalho; Carreira — Assistente 
Operacional; Categoria — Assistente Operacional; Área de ativida-
de — Calceteiro;


