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Artigo 38.º
Mapa de Pessoal

O mapa de pessoal do Município da Póvoa de Lanhoso é elaborado 
e aprovado anualmente aquando do orçamento, conforme disposições 
legalmente previstas.

Artigo 39.º
Dependência hierárquica das carreiras

gerais e carreiras subsistentes
Os técnicos superiores, os assistentes técnicos e os assistentes opera-

cionais e os trabalhadores integrados nas carreiras não revistas depen-
dem, hierárquica e funcionalmente, dos cargos de direção intermédia.

Artigo 40.º
Coordenação dos serviços dependentes de unidades

ou subunidades orgânicas
A coordenação de serviços dependentes de unidades ou subunidades 

orgânicas pode ser assegurada por um trabalhador designado por des-
pacho do presidente da Câmara ou pelo Vereador com competência em 
matéria de recursos humanos.

Artigo 41.º
Alteração e ajustamento de atribuições e competências

As atribuições, competências e responsabilidades dos diversos ser-
viços da presente estrutura orgânica, e consequentemente dos seus 
dirigentes e chefias, podem ser alteradas ou ajustadas por deliberação 
da Câmara Municipal, sempre que razões de eficácia assim o justifi-
quem, designadamente, para cumprimento dos planos, prévia e anual 
ou plurianualmente aprovados.

Artigo 42.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões decorrentes da interpretação e aplicação do 
presente Regulamento orgânico serão resolvidas por deliberação da 
Câmara Municipal, tendo em conta a legislação aplicável.

Artigo 43.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente regulamento orgânico e estrutura 
dos serviços municipais, ficam revogadas todas as disposições anteriores 
sobre estas matérias.

Artigo 44.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia 01 de janeiro de 
2016.

ANEXO

Organograma 

  

 9 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Manuel José Torcato 
Soares Baptista.

209422206 

 MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO

Aviso n.º 3676/2016

Proposta de 2.ª alteração do Regulamento Municipal
de Urbanização e Edificação

Leonel José Antunes Gouveia, Presidente da Câmara Municipal de 
Santa Comba Dão, torna público, ao abrigo da competência que lhe 
confere a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, na sua reunião ordiná-
ria realizada no dia 8 de março de 2016, deliberou, por unanimidade, 
submeter a «Proposta de 2.ª Alteração do Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação» a consulta pública, nos termos do artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, para recolha de sugestões 
pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República.

Os eventuais interessados poderão dirigir, por escrito, as suas su-
gestões, dentro do período atrás referido, para Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Comba Dão, Largo do Município, n.º 13, 3440 -337 
Santa Comba Dão, ou para o e -mail geral@cm.santacombadao.pt.

O referido projeto de Regulamento encontra -se à disposição do pú-
blico, para consulta, no Balcão Único de Atendimento, sito no Largo 
Engenheiro Urbano, em Santa Comba Dão, durante as horas normais 
de expediente e ainda no sítio www.cm -santacombadao.pt.

Para conhecimento geral se torna público o presente aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo e ainda 
no sítio www.cm -santacombadao.pt.

10 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Leonel 
José Antunes Gouveia.

209427918 

 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Regulamento n.º 285/2016
Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal 

de São Brás de Alportel, faz público que, a Assembleia Municipal de 
São Brás de Alportel na sua sessão ordinária de 25 de fevereiro de 2016 
aprovou, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião ordi-
nária de 22 de fevereiro de 2016, o Regulamento municipal do horário 
de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de pres-
tação de serviços do município de São Brás de Alportel, cujo projeto foi 
submetido a apreciação pública durante o prazo de 30 dias.

10 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Martins Guerreiro.

Regulamento municipal do horário de funcionamento
dos estabelecimentos de venda ao público

e de prestação de serviços do município de São Brás de Alportel

Nota justificativa
Com a entrada em vigor do novo Código do Procedimento Adminis-

trativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, passou 
a estar formalmente consagrado o regime substantivo dos regulamentos 
administrativos que para além de impor a introdução de uma «nota jus-
tificativa» nos regulamentos, estabelece que a mesma deve incluir uma 
ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas/adotadas. É 
no respeito por essa imposição legal que é redigida a presente nota.

O regime do licenciamento zero teve como principal objetivo a sim-
plificação e a agilização dos regimes de licenciamento e de condiciona-
mentos prévios ao acesso e ao exercício de atividades, de forma a garantir 
a necessária celeridade dos procedimentos, permitindo a redução dos 
custos administrativos que se revelem desproporcionados.

Menos burocracia, procedimentos mais rápidos, acesso mais fácil ao 
exercício de atividades, redução ao mínimo indispensável os encargos 
sobre os prestadores de serviços, conciliação entre os interesses da 
iniciativa privada e a proteção da segurança e da qualidade de vida dos 
munícipes, são os objetivos pretendidos pelo presente regulamento.

Uma das exigências da diretiva de serviços é libertar os prestadores 
de serviços da burocracia excessiva bem como dos encargos despro-
porcionados que existiam neste âmbito, e numa ótica de eliminação de 
entraves optou -se por instituir algumas inovações.

A proposta de regulamento foi sujeita a apreciação pública a 22 de 
dezembro de 2014, através do edital n.º 1125/2014, publicado no Diário 
da República n.º 246.
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Na pendência da apreciação pública foi publicado o Decreto -Lei 
n.º 10/2015, de 16 de janeiro, cujo propósito fundamental foi o de in-
troduzir um princípio liberalizador em matéria dos horários de funcio-
namento dos estabelecimentos comerciais. De acordo com o preâmbulo 
do diploma, o objetivo da liberalização do horários de funcionamento 
foi o de revitalizar o pequeno comércio e os centros urbanos onde 
se localizam os estabelecimentos, potenciando a criação de emprego, 
aumentando a concorrência, a produtividade e a eficiência e adequar 
a oferta às novas necessidades dos consumidores, «Este novo regime 
pretende constituir um instrumento facilitador do enquadramento legal 
do acesso e exercício de determinadas atividades económicas, oferecendo 
uma maior segurança jurídica aos operadores económicos e potenciando 
um ambiente mais favorável ao acesso e exercício das atividades em 
causa, criando, ao mesmo tempo, condições para um desenvolvimento 
económico sustentado, assente num quadro legislativo consolidado e 
estável, [...] Aproveitou  -se a oportunidade para introduzir simplificações 
em diplomas conexos, em matéria de horários de funcionamento de 
estabelecimentos de comércio e de serviços e de vendas a retalho com 
redução de preço, a fim de revitalizar o pequeno comércio e os centros 
urbanos onde se localiza. Estas medidas visam potenciar a criação de 
emprego, aumentando a concorrência, a produtividade e a eficiência e 
adequar a oferta às novas necessidades dos consumidores. [...]. A par 
da liberalização de horários de funcionamento dos estabelecimentos 
procede  -se a uma descentralização da decisão de limitação dos horários. 
Prevê  -se, com efeito, que as autarquias possam restringir os períodos 
de funcionamento, atendendo a critérios relacionados com a segurança 
e proteção da qualidade de vida dos cidadãos, sempre sem prejuízo da 
legislação laboral e do ruído.».

Face à necessidade de contínua revitalização do tecido económico 
deste município e a sua compatibilização com o respeito por direitos 
constitucionalmente consagrados, foi entendimento consagrar o princípio 
da liberalização dos horários de funcionamento, decisão inovadora face à 
generalidade dos regulamentos municipais. No que tange à necessidade 
de restringir determinados horários de estabelecimentos de bebidas, serão 
os mesmos analisados casuisticamente. Esta alteração legislativa veio 
introduzir inúmeras alterações no regime habilitante com repercussões 
na proposta já sujeita a apreciação pública, nomeadamente na inovadora 
introdução do horário livre.

Conclui -se assim, numa ponderação dos custos e benefícios das me-
didas projetadas/adotadas, que as regras regulamentares relativas aos 
horários de funcionamento não oneram significativamente ou de forma 
desproporcionada os interesses dos profissionais dos diversos setores 
de atividade.

Assim nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 48/96, de 
15 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro, e pelo Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, apresenta-
-se o Regulamento municipal do horário de funcionamento dos estabe-
lecimentos de venda ao público e de prestação de serviços do município 
de São Brás de Alportel.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Normas habilitantes

O presente regulamento é elaborado ao abrigo da seguinte legislação:

a) Artigos 112.º, n.º 8, e 241.º da Constituição da República Portuguesa;
b) Alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º e na alínea g), do n.º 1, do ar-

tigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
c) O Decreto -Lei n.º 92/2010, de 26 de junho;
d) O Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, republicado pelo Decreto-

-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril alterado pelo Decreto -Lei n.º 141/2012 de 
11 de junho e pelo Decreto -Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro;

e) A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
f) O Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, com as alterações in-

troduzidas pelo Decreto -Lei n.º 244/95 de 14 de setembro, Decreto -Lei 
n.º 323/2001, de 17 de dezembro e Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro.

Artigo 2.º

Objeto e âmbito de aplicação

Constitui objeto deste regulamento o regime de fixação dos horários de 
funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação 
de serviços na área do Município de São Brás de Alportel.

CAPÍTULO II

Do pedido e regime de horário de funcionamento
dos estabelecimentos

Artigo 3.º
Regime de horários

Sem prejuízo do disposto em regime especial para atividades não 
especificadas no presente regulamento, e, ainda, do disposto nos artigos 
seguintes, os estabelecimentos de venda ao público, de prestação de ser-
viços, de restauração ou de bebidas, os estabelecimentos 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.

Artigo 4.º
Período de funcionamento e encerramento

1 — Qualquer dos estabelecimentos identificados no artigo anterior 
pode determinar o seu respetivo horário de funcionamento.

2 — Os estabelecimentos com mais do que uma atividade ficam 
sujeitos a um único horário de funcionamento em função da atividade 
principal.

3 — Os estabelecimentos que exerçam atividades não especificadas 
no presente regulamento, obedecem ao estatuído em legislação especial 
aplicável à respetiva atividade.

4 — O horário de funcionamento dos estabelecimentos localizados no 
Mercado Municipal que tenham acesso ao exterior obedece ao disposto 
no presente regulamento.

5 — Os estabelecimentos devem encerrar as suas portas à hora fi-
xada no respetivo mapa de horário de funcionamento, sem prejuízo do 
atendimento dos clientes que se encontrem no seu interior no momento 
do encerramento.

6 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera -se que o 
estabelecimento está encerrado quando:

a) Tenha a porta fechada;
b) Não seja permitida a entrada de clientes;
c) Cesse a produção de ruído sonoro proveniente de sistemas de som;
d) Decorridos 30 minutos após o encerramento das portas, apenas per-

maneçam no seu interior os funcionários, proprietários ou gerentes.

7 — O incumprimento do estipulado nas alíneas anteriores, determina 
que o estabelecimento se encontra em funcionamento.

8 — É permitida a abertura do estabelecimento antes do horário 
normal de funcionamento, para fins exclusivos e comprovados de abas-
tecimento, limpeza e manutenção do estabelecimento.

Artigo 5.º
Mapa de horário de funcionamento

1 — O modelo de mapa de horário de funcionamento pode ser ad-
quirido nos serviços autárquicos ou escolhido livremente pela entidade 
exploradora do estabelecimento.

2 — A definição do horário de funcionamento de cada estabelecimento 
e as suas alterações e bem assim o modelo de mapa de horário referido 
no número anterior não estão sujeitos a qualquer formalidade ou proce-
dimento, nem carecem de atos permissivos da Câmara Municipal.

3 — É obrigatória a afixação do mapa de horário de funcionamento 
de cada estabelecimento em lugar bem visível do exterior.

4 — Para os conjuntos de estabelecimentos, instalados num único edi-
fício, que pratiquem o mesmo horário de funcionamento, deve ser afixado 
um mapa de horário de funcionamento em local bem visível do exterior.

Artigo 6.º
Esplanadas

1 — As esplanadas e as demais instalações associadas aos estabele-
cimentos, quer sejam cobertas ou descobertas, só poderão funcionar até 
à 1h todos os dias da semana.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o explorador pode 
solicitar o alargamento do horário de funcionamento da esplanada nos 
termos do artigo seguinte.

3 — O encerramento das esplanadas deve observar o disposto no n.º 5 
e 6 do artigo 4.º do presente regulamento.

4 — O mencionado neste artigo aplica -se também aos estabelecimen-
tos de caráter não sedentário, nomeadamente unidades móveis e amoví-
veis, localizadas em espaços públicos ou privados de acesso ao público.
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Artigo 7.º

Alargamentos dos horários de funcionamento das esplanadas

1 — A câmara municipal pode, oficiosamente ou mediante comu-
nicação prévia com prazo de qualquer interessado, alargar os limites 
de horário de funcionamento das esplanadas, em todas as épocas do 
ano ou em épocas determinadas, no núcleo histórico ou noutras zonas 
e localidades em que os interesses de determinadas atividades profis-
sionais o justifiquem.

2 — O requerimento identificado no número anterior, deve ser 
formulado pelo titular da exploração do estabelecimento, ou quem o 
represente, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal e conter os 
seguintes elementos:

a) Identificação do requerente, com fotocópia do cartão de pessoa 
coletiva ou, no caso de empresário em nome individual, do bilhete de 
identidade ou cartão de cidadão;

b) Localização do respetivo estabelecimento;
c) Indicação do horário pretendido;
d) Fundamentação para o alargamento.

3 — O alargamento concedido nos termos do presente artigo cessa 
sempre que haja alteração de explorador, de atividade, de uso, dos re-
quisitos que o determinaram bem como pelos fundamentos estatuídos 
no n.º 1 do artigo seguinte.

4 — O pedido de comunicação prévia com prazo é efetuado nos ser-
viços da Câmara Municipal ou através do preenchimento do formulário 
disponível no site autárquico.

5 — Após apreciação técnica do pedido de comunicação prévia com 
prazo, o Presidente da Câmara Municipal emite despacho de deferi-
mento ou indeferimento no prazo de 20 dias úteis, contados a partir da 
apresentação do requerimento.

6 — Findo o prazo referido no número anterior sem que o Presidente 
da Câmara Municipal tenha emitido despacho, o pedido considerar -se -á 
tacitamente deferido.

Artigo 8.º

Restrição dos horários de funcionamento

1 — A câmara municipal poderá restringir os horários de funcio-
namento, em casos devidamente fundamentados e que se prendam 
com razões de segurança ou de proteção da qualidade de vida dos 
cidadãos.

2 — Na restrição dos horários deverão ser consultados os sindicatos, 
as forças de segurança, as associações de empregadores, as associações 
de consumidores e a junta de freguesia, que devem emitir parecer no 
prazo de 15 dias úteis.

3 — Poderá ainda a câmara municipal, desde que se verifique algum 
dos requisitos previstos no n.º 1, ordenar a redução temporária do período 
de funcionamento até que o interessado apresente relatório de avaliação 
acústica, comprovativo do cumprimento dos limites de ruido previstos 
no Regulamento Geral do Ruído.

4 — Reiterado o incumprimento do disposto no número anterior, a 
Câmara Municipal ordena a execução de obras de insonorização sob 
pena de encerramento do estabelecimento.

5 — O ato administrativo que determine a redução de horário é pre-
cedido de audiência de interessados nos termos do disposto no Código 
do Procedimento Administrativo.

6 — A decisão de restrição determina a adaptação do mapa de horário 
de funcionamento ao horário restringido.

CAPÍTULO III

Fiscalização e sanções

Artigo 9.º

Fiscalização

1 — Sem prejuízo das competências atribuídas por Lei a outras en-
tidades, compete aos serviços de fiscalização municipal e às autorida-
des policiais a fiscalização do cumprimento do estipulado no presente 
regulamento.

2 — O serviço fiscalização pode determinar o encerramento imediato 
do estabelecimento que se encontre a laborar fora do horário de funcio-
namento estabelecido.

Artigo 10.º
Contraordenações

1 — São puníveis como contraordenação:
a) A falta da afixação, em local bem visível do exterior, do respetivo 

mapa de horário de funcionamento;
b) O funcionamento do estabelecimento ou esplanada fora do horário 

estabelecido.
c) A não adaptação do mapa de horário de funcionamento quando 

exista restrição de horário.

2 — A contraordenação prevista nas alíneas a) e c) do número anterior, 
é punível com coima graduada de €150 a €450, para pessoas singulares, 
e de €450 a €1500, para pessoas coletivas.

3 — A contraordenação prevista na alínea b) do n.º 1, é punível com 
coima graduada de €250 a €3740, para pessoas singulares, e de €2500 
a €25000, para pessoas coletivas.

4 — A instrução dos processos de contraordenação, bem como a 
aplicação das coimas e de sanções acessórias, competem ao presidente 
da câmara municipal.

5 — O produto da aplicação das coimas referidas no presente artigo 
reverte para o Município.

6 — A negligência é punida nos termos gerais.

Artigo 11.º
Sanção acessória

1 — Em função da gravidade da infração e da culpa do agente, si-
multaneamente com a coima, podem ser aplicadas as sanções acessórias 
de encerramento de estabelecimento e de interdição do exercício de 
atividade, com os seguintes pressupostos de aplicação:

a) A interdição do exercício de atividade apenas pode ser decretada 
se o agente praticar a contraordenação com flagrante e grave abuso da 
função que exerce ou com manifesta e grave violação dos deveres que 
lhe são inerentes;

b) O encerramento do estabelecimento apenas pode ser decretado 
quando a contraordenação tenha sido praticada por causa do funciona-
mento do estabelecimento.

2 — A duração da interdição do exercício de atividade e do encerra-
mento do estabelecimento não pode exceder o período de dois anos.

CAPÍTULO IV

Taxas, disposições finais e transitórias

Artigo 12.º
Contagem de prazos

Os prazos referidos no presente regulamento contam -se nos termos do 
disposto no artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 13.º
Horários em vigor

1 — Os horários emitidos pela câmara municipal mantêm -se em vigor.
2 — São revogados todos os alargamentos em vigor.
3 — As restrições de horário de funcionamento efetuadas ao abrigo 

do regulamento anterior mantêm -se em vigor.

Artigo 14.º
Taxas

Pelo pedido de alargamento do horário de funcionamento, nos termos 
do artigo 7.º, é devida a taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas 
e Licenças do Município de São Brás de Alportel.

Artigo 15.º
Normas supletivas

Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento aplicar-
-se -á o disposto no regime legal habilitante.

Artigo 16.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente regulamento é revogado o re-
gulamento do Horário de Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
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Prestação de Serviços do Município de São Brás de Alportel, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 24 de novembro de 2008.

Artigo 17.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte após a sua 
publicação nos termos legais.

209428825 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 3677/2016

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho de assistente operacional

(serralheiro mecânico) da carreira geral de assistente operacional

Homologação da lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no artigo 36.º, n.os 4 a 6, 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 do procedimento concursal comum para ocupação de 
um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado de assistente operacional (serralheiro 
mecânico) da carreira geral de assistente operacional, aberto por aviso 
n.º 9508/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, 
em 20/08/2014 e na Bolsa de Emprego, em 20/08/2014 com o código 
de oferta n.º OE201408/0196,foi homologada por despacho da Se-
nhora Vereadora da área de gestão de recursos humanos de 17/02/2016, 
encontrando -se a mesma afixada em local visível e público da Divisão 
de Recursos Humanos, sita na Praça do Brasil n.º 17, em Setúbal, e 
disponibilizada na página da Internet em www.mun -setubal.pt.

Mais se torna público, nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado ar-
tigo 36.º, de que todos os candidatos admitidos ao presente procedimento 
concursal foram notificados do correspondente ato de homologação da 
lista de ordenação final e de que a mesma se encontra afixada nestes 
serviços e disponibilizada na página eletrónica do Município.

22 de fevereiro de 2016. — A Vereadora com competência delegada 
pelo Despacho n.º 135/2013/GAP, de 22 de outubro, Carla Guerreiro.

309421267 

 Despacho n.º 3947/2016

Procedimento com vista ao provimento em comissão de serviço
do cargo de chefe da Divisão de Espaços Verdes

do Departamento Municipal de Ambiente e Atividades Económicas

Despacho de designação
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e repu-

blicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, nos seus artigos 2.º, 
n.º 4, e 20.º prevê que o recrutamento para os titulares dos cargos de 
direção intermédia é efetuado, por procedimento concursal, de entre 
trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo 
indeterminado dotados de competência técnica e aptidão para o exercício 
de funções de direção, coordenação e controlo e que reúnam seis ou 
quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 
categorias para cujo exercício ou provimento seja legalmente exigível 
uma licenciatura, consoante se trate de cargos de direção intermédia do 
1.º ou 2.º grau, respetivamente.

Considerando que terminado o prazo para aceitação de candidaturas 
do procedimento com vista ao provimento do Cargo de Chefe da Divisão 
de Espaços Verdes do Departamento Municipal de Ambiente e Ativida-
des Económicas, aberto na sequência de meu Despacho n.º 122/2014/
DRH, de 10/09/2014, publicitado através do aviso n.º 14565/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 251, em 30/12/2014, 
e publicitado na Bolsa de Emprego em 05/01/2015, com o código da 
oferta n.º OE201501/0009, verificou -se a apresentação a procedimento 
concursal de quatro candidaturas.

Terminada a aplicação dos métodos de seleção, verificou -se que o can-
didato Técnico Superior (Engenheiro Florestal), Sérgio António Gaspar, 
reúne os requisitos definidos no artigo 20.º da já referida Lei n.º 2/2004, 
de 19 de janeiro, conjugado com o artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, e detém o perfil adequado para prosseguir as atribuições 
e objetivos da respetiva unidade orgânica, como se evidencia na nota 

curricular anexa ao presente despacho, sendo que, no entender do Júri, é o 
candidato que reúne as melhores condições para o exercício do cargo.

Assim, determino, 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 
(Regime jurídico das Autarquias Locais), conjugado com o disposto 
no artigo 23.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a designação em 
comissão de serviço do licenciado em Engenharia Florestal Sérgio 
António Gaspar (Técnico Superior) para o exercício do cargo de Chefe 
da Divisão de Espaços Verdes do Departamento Municipal de Ambiente 
e Atividades Económicas.

Nos termos do disposto nos n.os 9 e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, e de acordo com o meu Despacho n.º 24/2016/DIRH, 
de 29 de fevereiro de 2016, o provimento é feito com efeitos a partir de 
1 de fevereiro de 2016.

Nota Curricular:
Nome: Sérgio António Gaspar
Habilitações Académicas: Licenciatura em Engenharia Florestal.
Atividade Profissional:
No Município de Setúbal:
Técnico Superior 2.ª classe, em regime de contrato de trabalho a termo 

certo, de 04/01/1999 a 22/01/2001;
Técnico Superior de 2.ª classe (estagiário), em 23/01/2001;
Técnico Superior de 2.ª classe (Engenheiro Florestal), em 13/06/2001;
Técnico Superior de 1.ª classe (Engenheiro Florestal), em 01/02/2005;
Técnico Superior Principal (Engenheiro Florestal), em 01/02/2008.
Chefe da Divisão de Espaços Verdes:
Em regime de substituição, em 12/04/2005;
Em comissão de serviço, em 12/04/2008;
Em regime de gestão corrente, em 11/07/2014;
Em regime de substituição desde 11/10/2014.

O candidato ao longo do seu percurso funcional frequentou inúmeras 
ações de formação na área.

2 de março de 2016. — A Presidente da Câmara, Maria das Dores 
Marques Banheiro Meira.

309421259 

 Edital n.º 257/2016
Maria das Dores Marques Banheiro Meira, presidente da Câmara 

Municipal do Concelho de Setúbal:
Faz público que, por deliberação da Câmara Municipal de Setúbal, de 

20 de janeiro corrente foi aprovada a proposta de “Alteração ao Regula-
mento do Ruído Ambiental do Município de Setúbal” anexo ao presente 
edital, que se encontra para apreciação pública na Secção de Atendimento 
e Gestão Documental, desta Câmara Municipal, procedendo -se também 
à sua publicação oficial no Boletim Municipal de Setúbal e no sítio 
eletrónico oficial do município em www.mun -setubal.pt, nos termos 
do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

Os eventuais interessados poderão dirigir, por escrito, as suas suges-
tões, dentro do prazo de trinta dias úteis, contados a partir da data da 
publicação da respetiva alteração do regulamento no Boletim Municipal 
de Setúbal, de acordo com o disposto no artigo 100.º do diploma atrás 
mencionado.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares públicos do costume.

21/01/2016. — A Presidente da Câmara, Maria das Dores Meira.
309420513 

 Edital n.º 258/2016
Maria das Dores Marques Banheiro Meira, presidente da Câmara 

Municipal do Concelho de Setúbal:
Faz público que, por deliberação da Câmara Municipal de Setúbal, 

de 20 de janeiro corrente foi aprovada a proposta de “Projeto do Re-
gulamento de Saúde e Bem -Estar Animal do Município de Setúbal” 
anexo ao presente edital, que se encontra para apreciação pública na 
Secção de Atendimento e Gestão Documental, desta Câmara Municipal, 
procedendo -se também à sua publicação oficial no Boletim Municipal de 
Setúbal e no sítio eletrónico oficial do município em www.mun -setubal.
pt, nos termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

Os eventuais interessados poderão dirigir, por escrito, as suas suges-
tões, dentro do prazo de trinta dias úteis, contados a partir da data da 
publicação do respetivo projeto do regulamento no Boletim Municipal 


