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experiência, formação e conhecimentos relacionados com as atividades 
a desenvolver, comprovados pela nota curricular, sendo o seu estatuto 
remuneratório equiparado ao de chefe de divisão — cargo de direção 
intermédia de 2.º grau.

12 de agosto de 2016. — O Primeiro -Secretário da Comissão Execu-
tiva Metropolitana de Lisboa, Demétrio Carlos Alves.

Nota Curricular
1 — Identificação:
Nome: Ana Isabel Veiga Rodrigues
Data de Nascimento: 29 de maio de 1976
2 — Habilitações Académicas:
Finalista da licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa;
Licenciatura em Animação Socioeducativa, pela Escola Superior de 

Educação de Coimbra — ESEC, em 2006;
Pós -graduação em “Comunicação e Imagem”, pelo Instituto de Artes 

Visuais, Design e Marketing — IADE, em 2003;
Bacharelato em Animação Socioeducativa, pela Escola Superior de 

Educação — ESE, em 1999;
3 — Experiência Profissional:
Desempenha funções de gestão na Equipa Multidisciplinar de Gestão 

do FEEI e do PDCT/AML (Portugal 2020), desde janeiro de 2016;
Desempenhou funções de gestão no Organismo Intermédio (OI) AML, 

no âmbito da delegação de Competências de Gestão e Acompanhamento 
de operações co -financiadas pelo PORLisboa (QREN — 2007 -2013), 
de março de 2009 a julho de 2016;

Desempenhou funções técnicas na elaboração e conceção de can-
didaturas a fundos europeus (fundos estruturais e outras iniciativas 
europeias — INTERREG), de 2005 a 2015;

Desempenhou funções de apoio técnico à constituição da Unidade de 
Compras Electrónicas, atual Central de Compras Eletrónicas da Área 
Metropolitana de Lisboa, de janeiro de 2006 a março de 2009;

Desempenhou funções de gestão no organismo intermédio (OI) AML, 
ao abrigo do Contrato -Programa do Sub -programa A do PORLVT, cele-
brado entre a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região 
de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) e a Junta Metropolitana de Lisboa, 
no âmbito do QCA III, desde 2004 a dezembro de 2007;

Integra o mapa de pessoal da AML, desde setembro de 2005, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado.

4 — Formação Profissional
Código do procedimento administrativo, pela Área Metropolitana 

de Lisboa, em 2015;
Formação Profissional de avaliação de propostas e modelos de Ava-

liação, pela Área Metropolitana de Lisboa, em 2014;
Código dos Contratos Públicos — Aquisição de Bens e Serviços, pela 

Área Metropolitana de Lisboa, em 2013;
Código dos Contratos Públicos — Regime da Empreitada, pela Área 

Metropolitana de Lisboa, em 2013;
Aspetos Nucleares do Novo Regime da Contratação Pública no Código 

dos Contratos Públicos, pelo NPF — Pesquisa e Formação, em 2008;
Formação Pedagógica Inicial de Formadores, com atribuição da 

certidão de Aptidão Profissional (CAP), pela Área Metropolitana de 
Lisboa, em 2007;

Execução e Controlo orçamental nos Serviços Públicos — pelo 
NPF — Pesquisa e Formação, em 2007;

Operacionalização do SIADAP Conceitos e Práticas, pelo Centro de 
Estudos e Formação Autárquica, em 2007;

309812238 

 MUNICÍPIO DE ABRANTES

Aviso n.º 10779/2016
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do Artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

20 de junho, torna -se público que foi extinta a relação jurídica de em-
prego público, por motivo de aposentação, com os trabalhadores abaixo 
indicados:

João António Ramos Padrão, com a categoria de Assistente Operacio-
nal, posicionado na 2.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 2,
a partir de 01/06/2016,

Luis Marques Fernandes, com a categoria de Assistente Operacio-
nal, posicionado entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória, entre o nível 
remuneratório 2 e 3, a partir de 01/08/2016,

Torna -se igualmente público que foi extinta a relação jurídica de 
emprego público, por motivo de falecimento, com os trabalhadores 
abaixo indicados:

Fernando Dias dos Santos, com a categoria de Coordenador Técnico, 
posicionado na 10.ª posição remuneratória, no nível remuneratório 15, 
a partir de 18/01/2016,

Ricardo Manuel Guerreiro Martins, com a categoria de Técnico Su-
perior, posicionado entre a 10.ª e a 11.ª posição remuneratória, entre o 
nível remuneratório 45 e 47, a partir de 25/01/2016,

Maria Anjos Marques Amorim Castro, com a categoria de Assistente 
Operacional, posicionado na 8.ª, nível remuneratório 8, a partir de 
19/03/2016.

16/08/2016. — O Vice -Presidente da Câmara, João Carlos Caseiro 
Lopes.

309812424 

 MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Regulamento n.º 848/2016
Para os devidos efeitos se torna público o Regulamento Municipal 

sobre Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao 
Público e de Prestação de Serviços, aprovado pela Assembleia Muni-
cipal de Alcobaça em sua sessão extraordinária realizada no dia 5 de 
setembro de 2016, na sequência de proposta aprovada pela Câmara 
Municipal de Alcobaça em sua reunião ordinária realizada no dia 29 
de junho de 2016:

Regulamento Municipal sobre Horários de Funcionamento 
dos Estabelecimentos de Venda

 ao Público e de Prestação de Serviços

Nota justificativa
O Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na redação que lhe foi confe-

rida pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, vem estabelecer, no 
n.º 1 do seu artigo 1.º, que “[o]s estabelecimentos de venda ao público, 
de prestação de serviços, de restauração ou de bebidas, os estabele-
cimentos de restauração ou de bebidas com espaço para dança ou 
salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou onde 
se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, os 
recintos fixos de espetáculos e de divertimentos públicos não artísticos 
têm horário de funcionamento livre”.

Por seu lado, o artigo 3.º do mesmo diploma legal estatui que [a]s 
câmaras municipais, ouvidos os sindicatos, as forças de segurança, 
as associações de empregadores, as associações de consumidores e a 
junta de freguesia onde o estabelecimento se situe, podem restringir os 
períodos de funcionamento, a vigorar em todas as épocas do ano ou 
apenas em épocas determinadas, em casos devidamente justificados e 
que se prendam com razões de segurança ou de proteção da qualidade 
de vida dos cidadãos”.

Finalmente, o n.º 1 do artigo 4.º do referido diploma diz -nos que “[o]s 
órgãos municipais devem adaptar os regulamentos municipais sobre 
horários de funcionamento em função do previsto no n.º 1 do artigo 1.º 
ou do disposto no artigo anterior”.

A competência que a lei confere aos órgãos municipais nos termos 
do mencionado diploma legal deve ser exercida conjugando os direitos 
de índole económica, como sendo a liberdade de iniciativa económica 
privada e o direito ao repouso, ao sossego e ao sono. Sendo este último 
uma emanação da consagração constitucional do direito à integridade 
física e moral da pessoa humana e a um ambiente de vida sadio, com 
assento constitucional nos Direitos, Liberdades e Garantias, é natural 
que prevaleça sobre aqueles.

Nesta lógica, o presente regulamento estabelece uma restrição ge-
nérica aos períodos de funcionamento dos referidos estabelecimentos, 
nos casos em que estes se situem em perímetros urbanos com utilização 
habitacional. Prevê -se ainda a possibilidade de alteração casuística dos 
limites horários sempre que tal se justifique, após análise pelos serviços 
competentes.

Ponderados os custos e benefícios das medidas projetadas, é de con-
cluir que estas não oneram significativamente ou de forma desproporcio-
nada os interesses dos profissionais dos diversos setores de atividade, não 
sendo criados novos custos de contexto que não derivem da necessidade 
de preservar o direito ao repouso dos cidadãos.
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Deu -se oportunamente cumprimento ao disposto no artigo 98.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, não tendo todavia havido constituição 
de interessados e apresentação de contributos para a elaboração do 
regulamento.

Foi igualmente dado cumprimento ao disposto no artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 48/96, de 15 de maio.

Atenta a natureza da matéria, em observância do disposto no artigo 101.
º do CPA, foi o projeto de regulamento submetido a consulta pública.

Assim, ao abrigo do estatuído no artigo 241.º da Constituição, conju-
gado com o n.º 1, alínea g), do artigo 25.º e no n.º 1, alínea k), artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e atenta a norma 
habilitante prevista no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 48/96, de 
15 de maio, a Câmara Municipal de Alcobaça elaborou o presente regu-
lamento, submetido à Assembleia Municipal para aprovação:

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento tem por objeto os horários de funcionamento 
dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, 
de harmonia com o disposto no Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, 
na redação que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 
de janeiro.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O disposto no presente regulamento é aplicável em toda a área do 
Município de Alcobaça.

Artigo 3.º
Restrição genérica

1 — Os estabelecimentos a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º do 
Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, localizados em perímetros urbanos 
com utilização habitacional, podem estar abertos:

a) Entre as 6 e as 2 horas todos os dias da semana;
b) Entre as 6 e as 4 horas às sextas, sábados e vésperas de feriado.

2 — O disposto no número anterior não se aplica:
a) Aquando da realização de arraiais ou festas populares, podendo os 

estabelecimentos existentes nesses locais alargar os respetivos períodos 
de funcionamento de harmonia com os horários das festividades;

b) Na Passagem de Ano, no Carnaval e durante as festas da cidade.

Artigo 4.º
Apreciação casuística

1 — A Câmara Municipal pode alterar os limites fixados no artigo 
anterior, a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas 
determinadas, em casos devidamente justificados, após cuidada análise 
pelos serviços municipais competentes e auscultadas as entidades que 
hajam de ser ouvidas.

2 — A alteração pode ser decidida oficiosamente ou a pedido de 
qualquer interessado.

3 — O explorador do estabelecimento pode obstar a decisão de al-
teração no sentido da restrição do período de funcionamento mediante 
apresentação de documentos comprovativos do cumprimento dos se-
guintes requisitos cumulativos:

a) Insonorização do espaço nos termos da legislação aplicável;
b) Controlo do ruído interior e exterior por aparelho limitador de som 

e respetivo registo;
c) Avaliação acústica realizada por entidade acreditada para o efeito, 

que demonstre a observância dos limites legais de ruído.

4 — O disposto no número anterior não é aplicável às situações em 
que se demonstre objetivamente que o funcionamento do estabeleci-
mento é suscetível de afetar negativamente a segurança da população, 
as características socioculturais e ambientais da zona ou as condições 
de circulação e estacionamento.

Artigo 5.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês se-
guinte ao da sua publicação.

23 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Alcobaça, Paulo Jorge Marques Inácio.

209825482 

 MUNICÍPIO DE ALENQUER

Aviso n.º 10780/2016
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, na sua redação atual, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal comum para ocupação de um 
lugar da carreira e categoria de Técnico Superior — Área de Geografia e 
Planeamento Regional, em regime de contrato em funções públicas, por 
tempo indeterminado, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 227, de 19 de novembro de 2015, foi homologada 
por despacho do senhor presidente da câmara municipal, datado de 28 
de julho de 2016, encontra -se afixada no átrio desta câmara municipal, 
em local visível, público e disponível na página eletrónica do município.

19 de agosto de 2016. — O Vice -Presidente da Câmara, Rui Fernando 
de Sousa Santos Soares da Costa, Dr.

309820419 

 MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Aviso n.º 10781/2016

Cessação de relação jurídica
Em cumprimento e para efeitos do disposto no artigo 289.º, n.º 1, 

alínea a) conjugado com o disposto na alínea c) do artigo 291.º e 292.º, 
n.º 1, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que cessou por 
motivo de aposentação, a relação jurídica de emprego público, na moda-
lidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, do mapa de pes-
soal deste Município, do trabalhador Artur Álvaro Santos Sampaio Costa, 
técnico superior, na posição remuneratória entre a 9.ª e 10.ª, nível remu-
neratório entre 42 e 45, com efeitos, inclusive, em 01 de agosto de 2016.

17 de agosto de 2016. — O Presidente do Município, Pedro Miguel 
César Ribeiro.

309820865 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Despacho n.º 10759/2016
Nos termos do artigo 10.º, n.º 6, do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 

23 de outubro, torna -se público que, de acordo com o Regulamento 
Orgânico dos Serviços Municipais publicado no Diário da República, 
2.ª série — N.º 11 — 16 de janeiro de 2013, com alínea a) do artigo 7.º 
e com o n.º 3 do artigo 10.º, ambos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, foi criada na Orgânica dos Serviços Municipais da Câmara 
Municipal da Amadora, uma unidade orgânica de 3.º grau designada 
Gabinete de Apoio Jurídico, com as atribuições e competências previstas 
no n.º 8 do artigo 13.º, do supra referido regulamento orgânico.

23 de agosto de 2016. — A Presidente da Câmara, Carla Tavares.
209825425 

 MUNICÍPIO DA BATALHA

Aviso n.º 10782/2016

Anulação de procedimento concursal comum para um posto de 
trabalho na área de motorista de máquinas e veículos especiais 
pesados e de transportes coletivos — Carreira e categoria de 
assistente operacional.
Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 38.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, por deliberação de 
Câmara n.º 2016/0369/G.A.P. tomada em sua reunião de 01 -08 -2016, 
sob proposta do Sr. Vereador em Regime de Permanência no uso das 
competências delegadas por Despacho n.º 48/2015/G.A.P., emitida em 
01 -10 -2015, na área funcional de Planeamento e Administração de Re-
cursos Humanos, foi determinado a anulação do procedimento concursal 
comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho 
de Assistente Operacional, área de motorista de máquinas e veículos 
especiais pesados e de transportes coletivos, publicado no Diário da 
República n.º 22, de 2 de fevereiro de 2016.

17 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Frazão Batista dos Santos.

309815446 
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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1394/2016
Por deliberação de 17 de agosto de 2016, do Conselho de Administra-

ção da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E:

Carlos Miguel Antunes Rodrigues — Técnico principal, área de fi-
sioterapia da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas, autorizada a acumulação 
de funções públicas, ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho, no Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
como professor adjunto convidado, no período de 19 de setembro de 
2016 a 21 de julho de 2017.

24 de agosto de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Dr.ª Dorinda Maria Carvalho Gomes Calha.

209835404 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Declaração de retificação n.º 893/2016
Para os devidos efeitos, declara -se que o Regulamento n.º 848/2016, 

que estabelece o regulamento municipal sobre horários de funcionamento 
dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, 
aplicável em toda a área do Município de Alcobaça, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 166, de 30 de agosto de 2016, saíu com a 
seguinte inexatidão, que assim se retifica:

No primeiro parágrafo, onde se lê:
«aprovado pela Assembleia Municipal de Alcobaça em sua sessão 

extraordinária realizada no dia 5 de setembro de 2016»

deve ler -se:
«aprovado pela Assembleia Municipal de Alcobaça em sua sessão 

extraordinária realizada no dia 5 de agosto de 2016»
30 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 

Jorge Marques Inácio.
209836474 

 MUNICÍPIO DE CORUCHE

Aviso (extrato) n.º 11020/2016
Para os devidos efeitos e em conformidade com a alínea b) do n.º 1 

do artigo 4.º, da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, em 27 de julho de 2016, na categoria e carreira de As-
sistente Operacional, na 1.ª posição remuneratória e nível 1 da tabela 
remuneratória única, a que corresponde a remuneração base de 530,00€, 
com início em 1 de agosto de 2016, na sequência dos procedimentos 
concursais cujo aviso de abertura foi publicado na 2.ª série do D. R. 
n.º 242, de 11 de dezembro de 2015, e retificação publicada na 2.ª série 
do D. R. n.º 22, de 2 de fevereiro de 2016, e no recurso à reserva de 
recrutamento dos mesmos:

Para postos de trabalho DSUZV -19:
Rafael José Ferreira Gomes;
Maria Manuel Dias Pinto Freitas.

Para postos de trabalho DSUAZV -32:
Pedro Ricardo Barroso Sá Rodrigues;
Maria Virgínia Tavares Balcão;
Leontina Isabel Martins Pereira.
4 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara, Francisco Silvestre 

de Oliveira.
309823692 

 MUNICÍPIO DE ESTARREJA

Aviso n.º 11021/2016
Para os devidos efeitos, torna -se público que, findo o procedimento de 

recrutamento e seleção para provimento do cargo de Direção Intermédia 
de 2.º Grau, Chefe de Divisão de Gestão Urbanística e Territorial con-
forme aviso publicitado na 2.ª série do Diário da República, n.º 53, do dia 
16/03/2016, na Bolsa de Emprego Público (registo n.º OE 201603/0228) 
e no jornal de âmbito nacional «Diário de Notícias», em 25/03/2016, 

nomeio, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, 
renovável por iguais períodos de tempo, Rui Pedro Santos Gouveia Mar-
ques Gonçalves, para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão Urbanística 
e Territorial da Câmara Municipal de Estarreja, com efeitos à data de 
1 de agosto de 2016, de acordo com o disposto no n.º 11 do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 
30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 
64/2011, de 22 de dezembro, e 68/2013, de 29 de agosto, aplicada à 
Administração Local através da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na 
sua atual redação.

O nomeado corresponde ao perfil previamente definido para pros-
seguir às atribuições da respetiva unidade orgânica, de acordo com a 
estrutura orgânica dos serviços municipais.

Nota curricular e profissional
Rui Pedro Santos Gouveia Marques Gonçalves, nascido em 1964/09/10, 

Beduído, Estarreja.
Em 02/03/1996 concluiu a licenciatura em Engenharia Civil, pela 

Universidade de Coimbra.
Da experiência profissional constam:
Nomeado em 28/10/2005 Chefe de Divisão de Obras Particulares, em 

regime de substituição, por urgente conveniência de serviço com efeitos 
a partir de 02/11/2005, tendo tomado posse em 29/11/2005;

Em 17/07/2006, foi nomeado Chefe de Divisão de Obras Particula-
res, em regime de Comissão de Serviço, pelo período de 3 anos, tendo 
tomado posse em 10/08/2006;

Foi renovada a Comissão de Serviço (por despacho superior) como 
Chefe de Divisão de Obras Particulares, por mais 3 anos, com efeitos 
a partir de 17/07/2009;

Em 06/07/2012 foi renovada a Comissão de Serviço (por despacho 
superior) como Chefe de Divisão de Obras Particulares, por mais 3 anos, 
com efeitos a partir de 16/07/2012;

Nomeado em 17/07/2015 Chefe de Divisão de Gestão Urbanística 
e Territorial, em regime de substituição, por urgente conveniência de 
serviço com efeitos a partir de 15/07/2015, tendo tomado posse em 
03/09/2015.

1 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara, Diamantino Ma-
nuel Sabina.

309780065 

 MUNICÍPIO DE TONDELA

Aviso n.º 11022/2016
Torna -se público que por deliberação da Câmara Municipal de Tondela 

de nove de agosto de dois mil e dezasseis, foi deliberado, nos termos do 
artigo 89 do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, submeter a discus-
são pública a proposta da 1.ª alteração ao PPPIT que é composto pelo 
relatório descritivo e justificativo e pelo regulamento. Foi ainda fixado 
o prazo de 20 dias seguidos (incluindo sábados, domingos e feriados) a 
contar do 5.º dia após a publicação deste aviso em 2.ª série do Diário da 
República, para a formulação de sugestões e reclamações. O processo 
encontra -se disponível no sítio do Município (www.cm -tondela.pt), nos 
serviços do Balcão Único dos Paços do Concelho, em dias úteis e no 
museu Terras de Besteiros aos sábados, domingos e feriados.

Para conhecimento geral se torna público o presente aviso.
9 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara, José António Go-

mes de Jesus.
609837608 


