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 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E. P. E.

Deliberação n.º 600/2016
Após homologação do Secretário de Estado da Saúde de 01 de março de 2016 torna se pública a lista de classificação final no âmbito do proce-

dimento concursal para a categoria de Assistente Graduado Sénior da especialidade de cardiologia da carreira especial médica do mapa de pessoal 
da Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E., publicado no Diário da República 2.º série n.º 114 de 15 de junho de 2015:

Dr.ª Maria Cristina Martins Gamboa: dezassete valores (17 valores).

Do despacho da homologação cabe recurso administrativo a interpor no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República, o qual deverá ser entregue nas instalações na Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

16 de março de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Prof. Dr. Carlos Manuel da Silva Rodrigues.
209468037 

PARTE H

 MUNICÍPIO DA BATALHA

Declaração de retificação n.º 357/2016

Alteração do artigo 66.º da Tabela de Taxas 
e Outras Receitas Municipais

Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Batalha, torna público, para efeitos do disposto no artigo 9.º do 
Despacho Normativo n.º 13/2009, de 1 de abril, em conjugação com o 
estipulado no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a 
Câmara Municipal da Batalha, deliberou, por unanimidade, através da 
deliberação n.º 2016/0136/G.A.P, de 14 de março de 2016, proceder à re-
tificação dos lapsos de escrita constantes do artigo 66.º da Tabela, apensa 
ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 214 de 02/11/2015, sob o Regulamento 
n.º 763/2015, lapsos esses que a seguir se especificam:

Na epígrafe do artigo 66.º, onde se lê «por m2 ou fração”, deve ler -se 
“por ml ou fração”;

No ponto 1 do artigo 66.º, onde se lê «por m2 ou fração» deve ler -se 
«por ml ou fração»;

No ponto 2.2. do artigo 66.º, onde se lê «por m2/mês» deve ler -se 
«por ml ou fração»;

No ponto 3.1. do artigo 66.º, onde se lê «por m2/mês» deve ler -se 
«por ml ou fração»;

No ponto 3.2. do artigo 66.º, onde se lê «por m2/mês» deve ler -se 
«por ml ou fração»;

No ponto 3.3. do artigo 66.º, onde se lê «por m2/mês» deve ler -se 
«por ml ou fração».

22 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal da 
Batalha, Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos.

209467438 

 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 4539/2016

Procedimento concursal comum para constituição de vínculo 
 público, na modalidade de contrato por tempo indeterminado, 
para 13 postos de trabalho na categoria de assistente operacional 
na área de ação educativa.
1 — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, de ora em diante designada 
por LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
atual redação, conjugados com o artigo 19.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, e com o Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua 
atual redação, torna -se público que na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal, tomada em reunião de 29/10/2015, que recaiu sobre a proposta 
n.º 869/2015/CM, de 16 de outubro de 2015, se encontra aberto, pelo pe-
ríodo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no 

Diário da República, o procedimento concursal comum para constituição 
de vínculo público, na modalidade de contrato por tempo indeterminado, 
para 13 postos de trabalho na categoria de assistente operacional, na área 
de ação educativa, previstos no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, 
aprovado para o ano de 2016, destinado a candidatos detentores de vínculo 
de emprego público previamente estabelecido.

2 — Legislação aplicável: Ao presente procedimento concursal à 
aplicável o disposto na LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril e Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação.

3 — Nos termos do determinado no artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação e em cumprimento 
da alínea t) do n.º 1 do artigo 90.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, foi efetuada consulta à Comunidade Intermunicipal da Re-
gião do Algarve (AMAL) sobre a existência de pessoal em sistema de 
requalificação nos municípios que integram aquela Comunidade, tendo 
esta informado que ainda não está constituída, naquela Comunidade, a 
Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias (EGRA).

4 — Para efeitos do determinado nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, declara  -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento na Câmara Municipal de Faro, para os postos de trabalho a 
ocupar e, efetuada consulta à Entidade Centralizada para Constituição 
de Reservas de Recrutamento (ECCRC), ter sido respondido que: “Não 
tendo, ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constitui-
ção de reservas de recrutamento, declara  -se a inexistência, em reserva 
de recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado.”

5 — Local de trabalho: Município de Faro — Agrupamentos de Es-
colas.

6 — Caracterização dos Postos de trabalho: 13 postos de trabalho, 
na categoria de assistente operacional, na área de ação educativa, em 
conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado para 
o ano de 2016, nomeadamente para exercer funções de natureza exe-
cutiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem 
definidas. Execuções de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao 
funcionamento das escolas, podendo comportar esforço físico.

6.1 — Perfil de competências pretendido:
Orientação para os resultados;
Orientação para o serviço público;
Inovação e qualidade;
Orientação de recursos.

7 — Requisitos de admissão: Podem candidatar -se ao presente proce-
dimento concursal, trabalhadores detentores de um vínculo de emprego 
público previamente constituído, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º, 
da LTFP e que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação de 
candidaturas, reúnam, cumulativamente, conforme dispõe o artigo 17.º 
da LTFP, os seguintes requisitos:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, por convenção internacional ou por lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
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d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 
das funções;

e) Ter cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.1 — Requisitos habilitacionais: Escolaridade obrigatória — 4.ª classe 
para indivíduos nascidos até 31 de dezembro de 1966, 6.º ano de escola-
ridade para os nascidos entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 
1980 e o 9.º ano de escolaridade para os nascidos a partir de 1 de janeiro 
de 1981, não sendo possível a substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional;

8 — Impedimentos de admissão: Em conformidade com o disposto 
na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.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, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Faro, idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

9 — Posição Remuneratória: De acordo com o estabelecido no ar-
tigo 38.º da LTFP e artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 
que aprova o Orçamento do Estado para 2015.

10 — Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser 
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Faro, apresentadas 
em suporte de papel, mediante o preenchimento, com letra legível, 
de todos os campos do formulário tipo, de utilização obrigatória, o 
qual se encontra disponível no sítio da internet do Município de Faro 
(www.cm -faro.pt), com indicação expressa do procedimento a que se 
candidata, datado e assinado podendo ser entregues pessoalmente no 
Serviço de Recrutamento e Cadastro da Divisão de Administração e 
Recursos Humanos, dentro do horário normal de funcionamento (de se-
gunda a sexta feira, das 9h às 17h) ou remetidas por correio, registado, 
com aviso de receção e até ao termo do prazo fixado no n.º 1, para a 
Câmara Municipal de Faro, Largo da Sé, 8004 -001 Faro nos termos 
do artigo 27.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.

11 — No presente procedimento não são aceites candidaturas enviadas 
por correio eletrónico.

12 — Documentos que devem acompanhar o formulário tipo de can-
didatura:

a) Curriculum Vitae, detalhado, datado e assinado, onde constem 
nomeadamente as funções que exerce e as que desempenhou anterior-
mente e correspondentes períodos, bem como a formação profissional 
detida, referindo as ações finalizadas e relacionadas com o conteúdo 
funcional do posto de trabalho;

b) Fotocópia legível do certificado das habilitações literárias;
c) Fotocópias legíveis de documentos comprovativos da formação 

profissional frequentada;
d) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devida-

mente atualizada, à data da abertura do presente procedimento concursal, 
e autenticada, da qual conste, de maneira inequívoca, a modalidade da 
relação jurídica de emprego público de que é titular, carreira/categoria, 
posição e nível remuneratório auferido nessa data, o tempo de execução 
das atividades exercidas inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o 
grau de complexidade das mesmas;

e) Declaração do conteúdo funcional, emitida pelo serviço a que o 
candidato se encontra afeto, devidamente atualizada, à data de abertura 
do presente procedimento concursal, da qual conste a atividade que se 
encontra a exercer, em conformidade com o estabelecido no mapa de 
pessoal aprovado;

f) A avaliação do desempenho obtida, relativa ao último período, não 
superior a 3 anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, 
competência ou atividades idênticas ao do posto de trabalho a ocupar, 
nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da citada portaria.

g) Caso se verifique a não existência de avaliação em algum dos 
anos, por razões não imputáveis ao candidato é -lhe atribuída pontua-
ção a definir em ata de critérios nos termos do n.º 3 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril).

13 — É dispensada a apresentação de documentos comprovativos, que 
se encontrem arquivados no processo individual, no caso de candidatos 
que exerçam funções na Câmara Municipal de Faro.

14 — A não apresentação dos documentos comprovativos da reunião 
dos requisitos legalmente exigidos, que impossibilitem a admissão ou 
avaliação dos candidatos, determina a sua exclusão do procedimento, 
nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
salvo em caso de mera irregularidade ou quando seja de admitir que a sua 
apresentação atempada se tenha devido a causas não imputáveis a dolo 
ou negligência do candidato, devidamente comprovadas. Neste caso, o 
júri pode, por sua iniciativa ou a requerimento do candidato, conceder 
um prazo suplementar razoável para apresentação dos documentos.

15 — A não apresentação dos documentos comprovativos das ações 
de formação e dos demais elementos aduzidos pelos candidatos, nos 
termos da alínea c) do n.º 12 do presente aviso, determina a sua não 
consideração para efeitos de avaliação curricular.

16 — A apresentação de documento falso determina a exclusão, bem 
como participação à entidade competente para efeitos de procedimento 
disciplinar e, ou criminal.

17 — Métodos de Seleção: Nos termos do artigo 36.º da LTFP e do 
n.º 1 do artigo 6.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, são adotados 
como métodos de seleção obrigatórios, consoante os candidatos se 
encontrem ou não a executar atividade caracterizadora dos postos de 
trabalho postos a concurso.

17.1 — Os métodos de seleção a utilizar no presente procedimento 
concursal são: Prova de Conhecimentos (PC) e Avaliação Curricular (AC).

a) Prova de conhecimentos, destinada a avaliar as competências téc-
nicas necessárias ao exercício da função, para candidatos detentores de 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, que não estejam 
a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade carac-
terizadora dos postos de trabalho do presente procedimento concursal.

b) Avaliação Curricular, incidente especialmente sobre as funções desem-
penhadas na categoria e no cumprimento ou execução da atribuição, compe-
tência ou atividade em causa e o nível de desempenho nelas alcançadas, para 
candidatos que estejam, na carreira/categoria e se encontrem a cumprir ou a 
executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras dos postos 
de trabalho do presente procedimento concursal, bem como no recrutamento 
de candidatos em situação de requalificação que, imediatamente antes tenha 
desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade.

17.2 — O método referido na alínea b)do ponto 17.1 pode ser afastado, 
através de declaração escrita, a efetuar no formulário de candidatura, 
pelos candidatos que, cumulativamente, sejam titulares da carreira e 
se encontrem, ou, tratando -se de candidatos colocados em situação de 
mobilidade especial, se tenham por último encontrado, a cumprir ou a 
executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras dos 
postos de trabalho do presente procedimento concursal, aplicando -se -lhes 
nesse caso o método previsto para os restantes candidatos, constante da 
alínea a)do ponto 17.1.

18 — A Prova de conhecimentos (PC), com a ponderação de 100 % 
visa avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e as compe-
tências técnicas dos candidatos, necessárias ao exercício de determinada 
função. As competências técnicas traduzem -se na capacidade para aplicar 
os conhecimentos a situações concretas e à resolução de problemas, no 
âmbito da atividade profissional. A prova de conhecimentos incide sobre 
conteúdos de natureza genérica e ou específica diretamente relacionados 
com as exigências da função, nomeadamente o adequado conhecimento 
da língua portuguesa.

A prova de conhecimentos reveste a forma escrita, de natureza teórica, 
individual, com a duração de 90 minutos, com consulta de legislação 
sem anotações e em suporte de papel.

A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
alterada pela Declaração de Retificação n.º 37 -A/2014, de 19 de agosto, Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro e Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto.

18.1 — Na Prova de Conhecimentos (PC) é adotada a escala de 0 a 
20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas.

19 — A Avaliação Curricular (AC), com a ponderação de 100 % incide 
especificamente sobre as funções desempenhadas na categoria e no cum-
primento ou execução da atividade em causa e o nível de desempenho 
nelas alcançadas, considerando -se os seguintes fatores:

a) Habilitação académica;
b) Formação Profissional;
c) Experiência Profissional;
d) Avaliação do Desempenho.

19.1 — A Avaliação curricular (AC) é expressa numa escala da 0 a 20 va-
lores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida atra-
vés da média aritmética simples das classificações dos elementos a avaliar.

20 — Os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 
9,5 valores, nos respetivos métodos de seleção, são excluídos do pro-
cedimento concursal, nos termos do n.º 13 do artigo 18.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.

21 — A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 
0 a 20 valores, em resultado da classificação obtida no respetivo método 
de seleção que realiza.

22 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.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, os critérios de apreciação e de ponderação 
dos métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final dos 
candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das 
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atas das reuniões do júri do procedimento concursal, as quais serão 
facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

23 — A lista dos resultados obtidos em cada método de sele-
ção é afixada em local visível e público nas instalações da Câmara 
Municipal de Faro e disponibilizada na sua página eletrónica, em 
(www.cm -faro.pt).

24 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação, é afixada em local visível e público nas instalações da 
Câmara Municipal de Faro, disponibilizada na sua página eletrónica, 
em (www.cm -faro.pt) e publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República, com informação sobre a sua publicitação.

25 — Forma e comunicação das notificações aos candidatos: Todas as 
notificações dos candidatos admitidos e excluídos, incluindo as necessá-
rias para efeitos de audiência dos interessados, e as convocatórias para a 
realização do método de seleção que exija a presença do candidato são 
efetuadas por ofício registado, nos termos dos artigos 30.º, 31.º e 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

26 — Em caso de igualdade de valoração entre candidatos no que à 
lista de ordenação final diz respeito, os critérios de preferência a adotar 
serão os previstos no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

27 — O recrutamento efetua -se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de requalificação e, esgotados 
estes, dos restantes candidatos, nos termos do disposto na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 37.º da LTFP.

28 — Composição do Júri:
Presidente: Dra. Ana Sofia Cavaco Samorano Pina, Diretora de De-

partamento de Ação Social e Educação, da Câmara Municipal de Faro.
1.º Vogal efetivo: Dr. José Manuel Rosa Domingos, Chefe de Divisão 

de Educação, da Câmara Municipal de Faro, que substitui o presidente 
nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal efetivo: Dra. Sílvia Dora Florêncio Barros Pereira, Chefe 
de Divisão de Administração e Recursos Humanos, da Câmara Muni-
cipal de Faro;

1.º Vogal suplente: Elisabete da Conceição Bessa Jorge Sousa, Técnica 
Superior pertencente à Divisão de Educação, da Câmara Municipal de Faro;

2.º Vogal suplente: Maria da Ascensão dos Reis Rodrigues Vaz Pinto, 
Coordenadora Técnica do Serviço de Recrutamento e Cadastro, da 
Câmara Municipal de Faro.

29 — Política de Igualdade: Nos termos do Despacho conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de março, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º 
da Constituição, a Administração Pública, 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.

30 — Publicitação do Aviso: O presente aviso será publicitado nos 
seguintes locais e datas:

a) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no primeiro dia 
útil seguinte ao da publicação no Diário da República;

b) Na página eletrónica da Câmara Municipal de Faro por extrato, a 
partir da data da publicitação no Diário da República;

c) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de 
três dias úteis, contados da data da publicação no Diário da República.

17 de março de 2016. — O Vereador com o Pelouro dos Recursos 
Humanos, Dr. José António Mendes Guerreiro Cavaco.

309460625 

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 4540/2016
José Maria Garcia da Costa, Prof. Presidente da Câmara Municipal 

de Murça:
Torna público, nos termos do artigo 139.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07/01, que 
se publica o Regulamento de Trânsito da vila de Murça, aprovado pela 
Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 2016/02/25, mediante 
proposta da Câmara Municipal, aprovada na sua reunião ordinária de 
2015/12/04, cujo projeto foi submetido a consulta pública mediante 
edital datado de 2015/09/29, publicado nos lugares de estilo e página 
eletrónica do Município de Murça.

29 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, José Maria Garcia 
da Costa, Prof.

Postura Municipal de Ordenamento de Trânsito

Nota Justificativa
É por todos reconhecida a necessidade de disciplinar e ordenar a cir-

culação automóvel no Concelho de Murça, compreendendo toda a área 
territorial abrangida pelo respetivo Plano Diretor Municipal.

Assim, o que se pretende com a presente Postura é o estabelecimento 
e implementação de esquemas de circulação urbana e conseguir alcan-
çar bons níveis de segurança e mobilidade para todos os utilizadores 
da rede viária.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

1 — A presente postura tem por objeto estabelecer, a disciplina de 
ordenamento do tráfego nas vias de domínio público municipal de 
Murça e nas vias de domínio privado desde que estas estejam abertas 
ao público.

2 — Os condutores de veículos automóveis ou de tração animal, de 
motociclos, ciclomotores, velocípedes e, de uma maneira geral de todos 
os veículos, bem como os peões ficam obrigados ao cumprimento das 
disposições de trânsito estabelecidas pelo presente Regulamento e, em 
tudo o que nele não estiver especialmente consignado, à completa obser-
vância dos preceitos do Código de Estrada e legislação complementar.

Artigo 2.º
Domínios de incidência

1 — A presente postura incide sobre restrições dos sentidos de trânsito 
de veículos, restrições à circulação de determinados tipos de veículos, 
imposição de limites especiais de velocidade instantânea de circulação, 
disposições diversas da lei geral relativas à paragem e estacionamento 
de veículos, e sobre as áreas a submeter ao regime de estacionamento 
temporário pago.

2 — A postura estabelece ainda os domínios complementares de 
concretização do ordenamento de tráfego que podem ser disciplinados 
através de deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 3.º
Restrições Absolutas

1 — É proibido ocupar, interromper total ou parcialmente as vias 
públicas, com trabalhos ou volumes, de modo a prejudicar o normal 
trânsito de veículos e peões.

Incluem -se:
a) Afinar ou reparar veículos automóveis de forma continuada;
b) Pintar ou lavar veículos, bem como afinar os seus aparelhos acús-

ticos, de forma continuada;
c) Causar danos, sujidade e/ou estorvilhos, por qualquer forma ou 

meio;
d) Lavar montras, portadas ou passeios fronteiros às fachadas dos 

edifícios, bem como a prática de quaisquer outros atos de limpeza não 
autorizados;

e) Ocupar as vias com volumes, trabalhos temporários ou exposições 
de produtos, que impeçam ou dificultem o trânsito de veículos ou de 
peões, salvo se houver autorização prévia da Câmara Municipal.

f) É proibido e considerado violação ao disposto neste Regulamento, 
a qualquer pessoa e por qualquer meio, alterar o aspeto, danificar ou 
partir intencionalmente qualquer sinalização vertical e luminosa, fixas 
ou temporárias, instaladas de acordo com o Regulamento.

g) É proibido colocar, por iniciativa própria, qualquer sinalização 
vertical, horizontal e luminosa, fixas ou temporárias.

h) A tentativa de realizar algumas das ações acima descritas será, para 
todos os fins considerados equivalentes à realização da própria ação.

Artigo 4.º
Restrições Condicionadas

1 — A Câmara Municipal pode, por sua iniciativa ou após autorização 
de pedido das respetivas organizações, alterar temporariamente qualquer 
disposição respeitante à circulação e ao estacionamento, quando se ve-
rifiquem eventos políticos, sociais, manifestações, festejos, procissões, 
provas desportivas ou outras ocorrências, que justifiquem as alterações 
e as medidas de segurança especiais a adotar.


