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Sem prejuízo da apresentação de sugestões no âmbito da consulta 
pública a que será submetido o projeto de regulamento, após a publi-
cação do presente aviso no sítio da Câmara Municipal de Estarreja 
(www.cm -estarreja.pt) podem ser apresentados, por escrito, contributos 
para a elaboração do regulamento, os quais podem ser entregues nos 
serviços de atendimento ao público da câmara Municipal (SAME), por 
via postal (Praça Francisco Barbosa, Apartado 132, 3864 -909 Estarreja) 
ou por correio eletrónico (geral@cm -estarreja.pt).

23 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Diamantino 
Sabina.

310401528 

 MUNICÍPIO DE FARO

Regulamento n.º 224/2017

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais e de Prestação de Serviços no Município de Faro
Rogério Bacalhau Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Faro, 

torna público que o regulamento referido em título, foi aprovado em 
reunião de Câmara realizada no dia 13/02/2017 e em sessão ordinária 
de Assembleia Municipal realizada no dia 06/03/2017, após ter sido 
submetido a apreciação pública, ao abrigo e nos termos do artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, e do artigo 56.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação nos termos do artigo 139.º do Código de Procedimento 
Administrativo.

E para constar e legais efeitos se lavrou o presente edital e outros de 
igual teor, os quais vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.

13 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Rogério 
Bacalhau Coelho.

Regulamento dos Horários de Funcionamento 
dos Estabelecimentos Comerciais 

e de Prestação de Serviços no Município de Faro

Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o Regime 

Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e 
Restauração, procedeu à liberalização dos horários de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais, alterando o Decreto -Lei n.º 48/96, 
de 15 de maio.

Nos termos do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, al-
terado pelo Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, assiste a faculdade 
às câmaras municipais, de restringirem os períodos de funcionamento, a 
vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, 
em casos devidamente justificados.

Assim, por um lado, impõe -se a intervenção do Município, com vista 
à alteração dos Regulamentos Municipais que disponham sobre a matéria 
dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, adaptando -os às 
alterações legislativas recentes, por outro, essa alteração regulamentar 
deverá ter já em consideração uma ponderação dos interesses em pre-
sença, pugnando por uma solução equilibrada e proporcional.

Na verdade, perfilam -se em confronto os direitos de acesso e exercício 
a atividade económica e interesses empresariais, e o direito ao sossego 
e repouso dos moradores, direitos de personalidade, fundamentais, com 
assento constitucional, que exigem uma solução ponderada.

No Município de Faro, as zonas de lazer e de atração turística, bem 
como grande parte dos estabelecimentos de restauração e bebidas e bares, 
encontram -se predominantemente concentrados na área urbana, no centro 
histórico e área envolvente à baixa de Faro, precisamente áreas com al-
guma densidade populacional na cidade, pelo que, em prol da segurança 
e qualidade de vida dos munícipes e de forma a garantir a sã convivência 
de todos os interessados, justifica -se que se estabeleçam restrições ao 
funcionamento dos estabelecimentos, quer para estas zonas, quer para 
as demais no restante concelho, consoante a sua especificidade.

Para isso, o presente Regulamento cria cinco grupos de estabeleci-
mentos, atribuindo a cada um deles o horário de funcionamento que se 
considerou ser mais adequado, procurando o equilíbrio entre os vários 
e legítimos interesses em presença.

Mais ainda, tendo em conta, designadamente, razões de proteção da 
qualidade de vida dos cidadãos, estabelecem -se limites ao funcionamento 
dos estabelecimentos situados em edifícios de habitação, individual, ou 
coletiva, ou que se localizem nas proximidades de prédios destinados a 
uso habitacional, bem como os estabelecimentos de restauração e/ou de 

bebidas, estabelecimentos de comércio alimentar, lojas de conveniência, 
ou outros estabelecimentos que desenvolvam atividades análogas. Sendo 
certo que, a jurisprudência maioritária dos nossos tribunais superiores 
tem entendido que, em caso de colisão entre um direito de personalidade 
e um direito que não de personalidade, devem prevalecer, em princípio, 
os bens ou valores pessoais sobre os bens ou valores patrimoniais.

Assim:
No uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo 

artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, nos termos do dis-
posto na alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, e ainda do Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, 
alterado pelos Decretos -Leis n.os 126/96, de 10 de agosto, Decreto -Lei 
n.º 216/96, de 20 de novembro, Decreto -Lei n.º 111/2010, de 15 de ou-
tubro, Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, e Decreto -Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro, procedeu -se à elaboração do presente Regulamento 
dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de 
Prestação de Serviços no Município de Faro.

De salientar que o projeto do presente Regulamento foi submetido 
a audiência dos interessados, nos termos do artigo 100.º do Código do 
Procedimento Administrativo, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na sua redação em vigor, tendo sido 
ouvidas as seguintes entidades representativas dos interesses afeta-
dos: AMBIFARO — Agência para o Desenvolvimento Económico de 
Faro, E. M.; ANFARO — Associação de Empresários de Animação 
Noturna de Faro; Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; 
Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve; Associação 
dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve; Guarda Nacional 
Republicana; Polícia de Segurança Pública; Sindicato dos Trabalhadores 
da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve; 
e Juntas de Freguesia;

Tendo, ainda, sido submetido a apreciação pública, ao abrigo e nos 
termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, e do 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O presente Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Esta-
belecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços no Município de 
Faro foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de 13 de fevereiro 
de 2017, e, posteriormente, por deliberação da Assembleia Municipal 
em sessão de 06 de março de 2017.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente regulamento foi elaborado no uso do poder regulamentar 
conferido às autarquias pelo artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e ainda do Decreto -Lei 
n.º 48/96, de 15 de maio, alterado pelos Decretos -Leis n.os 126/96, de 
10 de agosto, 216/96, de 20 de novembro, 111/2010, de 15 de outubro, 
48/2011, de 1 de abril, e 10/2015, de 16 de janeiro.

Artigo 2.º
Objeto

A fixação dos períodos de abertura e funcionamento dos estabele-
cimentos de venda ao público e de prestação de serviços situados no 
Município de Faro rege -se pelo presente Regulamento.

Artigo 3.º
Períodos de encerramento

1 — Durante os períodos de funcionamento fixados no presente Re-
gulamento os estabelecimentos podem encerrar para o almoço e/ou 
jantar.

2 — As disposições constantes do presente Regulamento não pre-
judicam as disposições legais relativas à duração diária e semanal do 
trabalho, regime de turnos e horários de trabalho, descanso semanal 
e remunerações devidas, nos termos da legislação laboral e contratos 
coletivos e individuais de trabalho em vigor.

Artigo 4.º
Mapa de Horário

1 — Em cada estabelecimento deve estar afixado o mapa de horário 
de funcionamento em local bem visível do exterior.
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2 — Para os conjuntos de estabelecimentos instalados num único 
edifício, que pratiquem o mesmo horário de funcionamento, deve ser 
afixado um mapa de horário de funcionamento em local bem visível 
do exterior.

3 — A definição do horário de funcionamento de cada estabelecimento 
ou de conjunto de estabelecimentos instalados no mesmo edifício, as 
suas alterações e o mapa referido no número anterior não estão sujeitos 
a qualquer formalidade ou procedimento, sem prejuízo de serem ouvidas 
as entidades representativas dos trabalhadores, nos termos da lei.

Artigo 5.º
Grupos de estabelecimentos

1 — Para efeitos de fixação dos respetivos períodos de funcionamento 
e abertura, os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de 
serviços classificam -se em cinco grupos:

a) Grupo 1: Estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços 
de venda ao público que não se incluam nos restantes grupos;

b) Grupo 2: Estabelecimentos de restauração e bebidas, nomeadamente 
cafés, cafetarias, cervejarias e similares, casas de chá, leitarias, restau-
rantes, snack -bars, self services, geladarias, pastelarias e confeitarias;

c) Grupo 3: Estabelecimentos de restauração e bebidas com espaço de 
dança, nomeadamente, bares, clubes noturnos, cabarets, dancings, casas 
de fado e salas de espetáculos, e outros estabelecimentos análogos que 
possuam uma área contínua acessível ao público inferior a 100 m2;

d) Grupo 4: Discotecas, boîtes, clubes de dança, recintos fixos de 
espetáculos e de divertimentos públicos não artísticos;

e) Grupo 5: Farmácias; hospitais, centros médicos, de enfermagem e 
clínicos, com internamento; hospitais e clínicas veterinárias com inter-
namento; empreendimentos turísticos; estabelecimentos de alojamento 
local; lares de idosos; agências funerárias; parques de estacionamento; 
postos de abastecimento de combustíveis; estabelecimentos situados em 
estações e terminais rodoviários, ferroviários, aéreos ou marítimos, bem 
como em postos de abastecimento de combustíveis de funcionamento 
permanente;lojas de conveniência ou vending; e padarias com fabrico 
próprio e venda.

2 — Para aferir qual o grupo a que pertence cada estabelecimento 
deve ser considerada única e exclusivamente a respetiva CAE.

CAPÍTULO II

Do funcionamento

Artigo 6.º
Regime de funcionamento

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes e no artigo 9.º, 
os estabelecimentos abrangidos pelo presente Regulamento podem 
adotar períodos de abertura e funcionamento entre as 6 e as 24 horas de 
todos os dias da semana.

2 — Os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de ser-
viços, consoante o grupo em que estejam incluídos, podem funcionar 
dentro dos seguintes limites horários:

a) Grupo 1: Entre as 6 e as 24 horas, de todos os dias da semana;
b) Grupo 2: Entre as 6 e as 2 horas, de todos os dias da semana;
c) Grupo 3: Entre as 10 e as 4 horas, todos os dias da semana;
d) Grupo 4: Entre as 10 e as 6 horas de todos os dias da semana;
e) Grupo 5: Podem funcionar com caráter de permanência, 24 horas.

3 — Nas zonas balneares, em período definido como época balnear, 
os horários de encerramento são alargados até às 3 horas, de todos os 
dias da semana, para os grupos 1 e 2.

4 — Os estabelecimentos de lavagem automática de veículos, ainda 
que em regime de self -service, podem funcionar 24 horas por dia, se 
situados em zonas não habitacionais ou com uso misto comercial/indus-
trial, nos restantes casos só podem funcionar das 8 às 20 horas.

5 — As lojas de conveniência ou vending podem operar 24 horas 
por dia, com proibição de venda de bebidas alcoólicas no período com-
preendido entre as 24 horas e as 8 horas, nos termos do Decreto -Lei 
n.º 50/2013, de 16 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 106/2015, de 
16 de junho.

6 — Não é permitida a instalação de colunas e demais equipamentos 
de som no exterior do estabelecimento ou nas respetivas fachadas, assim 
como de quaisquer emissores, amplificadores e outros aparelhos sono-
ros que projetem sons para as vias e demais lugares públicos, exceto 
em situações devidamente fundamentadas e mediante autorização da 
Câmara Municipal.

7 — Sempre que decorra qualquer atividade ruidosa permanente ou 
temporária no interior de um estabelecimento, as portas e janelas devem 
encontrar -se encerradas.

Artigo 7.º
Mercados Municipais

Os estabelecimentos localizados nos mercados municipais com 
comunicação direta e autónoma para o exterior podem optar pelo ho-
rário de funcionamento do mercado ou pelo horário do grupo a que 
pertencem.

Artigo 8.º
Estabelecimentos mistos

1 — Os estabelecimentos onde sejam exercidas atividades devi-
damente autorizadas, a que correspondam horários diferentes, ficam 
sujeitos a um único horário de funcionamento, em função da atividade 
dominante.

2 — Considera -se atividade dominante a que ocupa a maior área.

Artigo 9.º
Estabelecimentos situados em edifícios de habitação

1 — Os estabelecimentos situados em edifícios de habitação, indi-
vidual ou coletiva, apenas podem adotar o horário de funcionamento 
entre as 8 horas e as 24 horas.

2 — A título excecional, admite -se a prática dos horários fixados no 
artigo 6.º, n.º 2, para cada grupo de estabelecimentos, desde que o explo-
rador do estabelecimento em causa obtenha o prévio consentimento do 
proprietário do edifício habitacional em que se integra o estabelecimento, 
ou a declaração de não oposição do condomínio, tratando -se de edifício 
constituído em propriedade horizontal.

3 — O consentimento do proprietário deve constar de declaração 
escrita assinada pelo próprio.

4 — A declaração de não oposição do condomínio deve constar em 
ata da assembleia de condóminos, aprovada por maioria representativa 
de dois terços do valor total do prédio, nos termos do Código Civil.

5 — O prévio consentimento do proprietário e a declaração de não 
oposição do condomínio a que se referem os números 2 a 5, devem ser 
conservados no respetivo estabelecimento para consulta pelos funcio-
nários municipais responsáveis pela fiscalização.

6 — A não conservação dos documentos no estabelecimento nos 
termos do número anterior exclui a possibilidade de abertura e funcio-
namento em horário excecional ao abrigo do n.º 2.

Artigo 10.º
Abastecimento dos estabelecimentos

É permitida a abertura, antes ou depois do horário normal de fun-
cionamento, para fins exclusivos e comprovados de abastecimento do 
estabelecimento.

CAPÍTULO III

Do alargamento e da restrição

Artigo 11.º
Audição Previa

Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º, o alargamento e a restrição dos pe-
ríodos de abertura e funcionamento dos estabelecimentos previstos no pre-
sente Regulamento, estão sujeitos a audição prévia das seguintes entidades:

a) Sindicatos;
b) Forças de segurança territorialmente competentes;
c) Associações de empregadores;
d) Associações de consumidores;
e) Junta de freguesia onde o estabelecimento se situa.

Artigo 12.º
Alargamento

1 — A câmara municipal pode alargar os limites fixados no artigo 6.º 
do presente Regulamento, a requerimento do proprietário/explorador 
do estabelecimento, devidamente fundamentado, a vigorar em todas as 
épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, desde que se observem 
cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Situarem -se os estabelecimentos em locais em que os interesses 
de atividades profissionais, designadamente ligadas ao turismo, o jus-
tifiquem;
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b) Não afetem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos;
c) Não desrespeitem as características socioculturais e ambientais da 

zona, bem como as condições de circulação e estacionamento.
d) Sejam considerados complementares de atividades que careçam 

de horários mais alargados, tais como estações rodoviárias, ferroviárias, 
aeroportuárias e hospitais, desde que não violem o Regulamento Geral 
do Ruído.

2 — As entidades consultadas ao abrigo do presente artigo, devem 
pronunciar -se no prazo de 15 dias, a contar da respetiva notificação.

3 — Considera -se haver concordância daquelas entidades com a 
proposta de alargamento do horário, se a respetiva pronúncia não for 
recebida dentro do prazo fixado no número anterior.

4 — O alargamento dos horários terá em conta os interesses dos 
consumidores, as necessidades comerciais da área do Município, as 
necessidades de oferta turística e novas formas de animação e revitali-
zação da área territorial do Município.

5 — A Câmara Municipal, com faculdade de delegação no Presidente 
e de subdelegação deste nos Vereadores, pode em circunstâncias espe-
cíficas, designadamente em ocasiões festivas, autorizar o alargamento 
do horário de funcionamento de estabelecimentos, sem prévia audição 
das entidades referidas no artigo 11.º, por iniciativa própria ou mediante 
requerimento escrito apresentado pelos interessados, com pelo menos 
quinze dias de antecedência, do qual deve constar o período de funcio-
namento pretendido e os fundamentos dessa pretensão.

Artigo 13.º
Restrição

1 — A Câmara Municipal pode restringir os períodos de funciona-
mento dos estabelecimentos, a vigorar em todas as épocas do ano, ou 
apenas em épocas determinadas, em casos devidamente justificados e 
que se prendam com razões de proteção do interesse publico, designa-
damente, a proteção de valores ambientais, segurança e/ou qualidade 
de vida dos munícipes.

2 — A restrição dos horários de funcionamento poderá ainda verificar-
-se, sempre que o requerente/interessado na restrição, comprove que 
existe violação da legislação do ruído em vigor, designadamente me-
diante a apresentação de relatório de medição acústica, elaborado por 
empresa acreditada.

3 — A restrição de horários deverá ser proporcional e equilibrada, 
atendendo aos motivos determinantes da restrição, aos interesses dos 
consumidores e das atividades económicas envolvidas.

CAPÍTULO IV

Fiscalização e contraordenações

Artigo 14.º
Fiscalização

Compete ao Presidente da Câmara Municipal, em colaboração com 
as entidades administrativas e policiais, a fiscalização do cumprimento 
do disposto no presente Regulamento.

Artigo 15.º
Contraordenações e coimas

1 — Constitui contraordenação:
a) O funcionamento do estabelecimento fora do horário estabelecido 

nos termos do presente Regulamento, punível com coima de € 250,00 
a € 3740,00, para pessoas singulares, e de € 2 500,00 a € 25 000,00, 
para pessoas coletivas;

b) A falta da afixação do mapa de horário de funcionamento em local 
bem visível do exterior, punível com coima de € 150,00 a € 450,00, para 
pessoas singulares, e de € 450,00 a € 1 500,00, para pessoas coletivas;

c) A violação do disposto no n.º 6 do artigo 6.º, punível com coima de 
€ 150,00 a € 2000,00, para pessoas singulares, e de € 450,00 a € 4000,00, 
para pessoas coletivas.

2 — A instrução dos processos de contraordenação e a aplicação das 
coimas e de sanções acessórias competem ao Presidente da Câmara 
Municipal.

3 — As autoridades de fiscalização (GNR, PSP, ASAE e Município) 
podem determinar o encerramento imediato do estabelecimento que se 
encontre a laborar fora do horário de funcionamento estabelecido.

4 — A tentativa e a negligência são puníveis.

Artigo 16.º

Sanções Acessórias

1 — Se o titular do estabelecimento/explorador do estabelecimento 
tiver sido condenado, no período dos três últimos anos, pela prática 
de três contraordenações relacionadas com o exercício da atividade, 
o Município procede à cassação da autorização de utilização e/ou ao 
encerramento do estabelecimento.

2 — A cassação da autorização de utilização e/ou encerramento do 
estabelecimento é determinada na decisão de condenação da contraor-
denação, que vierem a ser proferidas após o trânsito em julgado das três 
decisões referidas no número anterior.

3 — Quando for determinada a cassação da autorização de utili-
zação do estabelecimento, não pode ser concedido ao infrator novo 
título, durante um período não inferior a seis meses e não superior a 
um ano, contados da data da cassação e no caso do encerramento do 
estabelecimento, durante um período não inferior a seis meses e não 
superior a um ano.

4 — As medidas previstas nos n.os 1, 2 e 3 do presente artigo não 
têm efeito retroativo, pelo que o período de tempo será contado após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Artigo 17.º

Medida da coima

A determinação da medida da coima far -se -á em função da gravidade 
da contraordenação, da culpa, da situação económica do agente e do 
benefício económico que este retirou da prática da infração.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 18.º

Medidas Cautelares

1 — Sem prejuízo das contraordenações previstas no presente Regu-
lamento e demais legislação aplicável, o incumprimento das regras de 
funcionamento previstas no capítulo II pode determinar a adoção de uma 
das seguintes medidas cautelares, nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Regulamento Geral do Ruído:

a) A suspensão da atividade ou no encerramento preventivo do es-
tabelecimento;

b) A redução do horário de funcionamento para as 20 horas para esta-
belecimentos inseridos nos grupos 1 e 2 descritos no n.º 2 do artigo 6.º 
do presente Regulamento;

c) A redução do horário de funcionamento para a 1 hora para esta-
belecimentos inseridos nos grupos 3 e 4 descritos no n.º 2 do artigo 6.º 
do presente Regulamento.

2 — As medidas previstas no n.º 1 do presente artigo têm efeito 
transitório até resolução das violações ao Regulamento Geral do Ruído, 
no que respeita aos limites de emissão sonora definidos no momento da 
calibração e selagem através de limitador -sonoro, bem como as demais 
necessidades que a lei obrigue.

3 — As medidas cautelares presumem -se decisões urgentes, devendo 
a entidade competente, sempre que possível, proceder à audiência do 
interessado concedendo -lhe prazo não inferior a três dias para se pro-
nunciar.

Artigo 19.º

Estabelecimentos existentes

Aos estabelecimentos em funcionamento à data da entrada em vigor 
das presentes normas aplicam -se as regras constantes deste Regula-
mento.

Artigo 20.º

Normas supletivas e interpretação

1 — Em tudo o que não estiver previsto no presente Regulamento, 
aplicar -se -á o disposto no Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na 
sua atual redação e demais legislação aplicável, com as devidas adap-
tações.

2 — As dúvidas e casos omissos suscitados na aplicação das disposi-
ções deste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal.
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Artigo 21.º
Delegação e subdelegação de poderes

1 — As competências neste Regulamento conferidas à Câmara Mu-
nicipal podem ser delegadas no seu Presidente, com faculdade de sub-
delegação nos vereadores.

2 — As competências neste Regulamento cometidas ao Presidente da 
Câmara Municipal podem ser delegadas nos vereadores, com faculdade 
de subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais.

Artigo 22.º
Norma Revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento é revogado o Regu-
lamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 
ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Faro, aprovado 
pela Assembleia Municipal de Faro em 30 de abril de 2012.

Artigo 23.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação nos termos do artigo 139.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

310399748 

 MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Aviso n.º 4549/2017

Para os devidos e legais efeitos, se torna público, que por despacho 
da Sra. Presidente da Câmara Municipal, datado de 22 de dezembro 
de 2016 e nos termos do disposto no artigo 94.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, foi prorrogada por mais um ano a mobilidade interna ao 
trabalhador Luís Filipe Roxo Portela, na categoria de Assistente Técnico, 
com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2016.

2 de janeiro de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

310402362 

 Aviso n.º 4550/2017
Para os devidos e legais efeitos, torna -se público que, por meu des-

pacho datado de 28 de dezembro de 2016, nos termos do disposto no 
artigo 94.º da Lei n.º35/2014, de 20 de junho, foi prorrogada por mais 
um ano a mobilidade na Direção de Finanças de Bragança, Serviço de 
Finanças de Freixo de Espada à Cinta ao trabalhador deste Município 
Nelson José Varandas Topete, Assistente Operacional, a qual produz 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.

3 de janeiro de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

310402305 

 Aviso n.º 4551/2017
Para os devidos e legais efeitos, se torna público, que por despacho da 

Sra. Presidente da Câmara Municipal, datado de 28 de dezembro de 2017 
e nos termos do disposto no artigo 94 da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
foi prorrogada por mais um ano a mobilidade interna à trabalhadora 
Susana de Fátima Manso Patarra Madeira, na categoria de Coordenadora 
Técnica, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

3 de janeiro de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

310402338 

 Aviso n.º 4552/2017
Para os devidos e legais efeitos, se torna público, que por despacho 

da Sra. Presidente da Câmara Municipal, datado de 28 de dezembro 
de 2016 e nos termos do disposto no artigo 94.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, foi prorrogada por mais um ano a mobilidade interna à 
trabalhadora, Maria Margarida Chiote Marelo Tavares na categoria de 
Coordenadora Técnica, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

3 de janeiro de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

310402192 

 Aviso n.º 4553/2017
Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por despacho 

da Sra. Presidente da Câmara Municipal, datado de 2 de janeiro de 
2017 e nos termos do disposto nos artigos 92.º a 95.º do Anexo da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, foi deferida a mobilidade interna inter-
categoria à trabalhadora Maria Luísa de Araújo Reais dos Santos, a 
exercer funções no Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à 
Cinta, na carreira de Assistente Operacional, categoria de Encarregada 
Operacional, pelo período de um ano, auferindo a remuneração corres-
pondente à 1.ª posição remuneratória, nível 8 da tabela remuneratória 
única, atualmente no valor de 837,60 € e com efeitos a partir de 2 de 
janeiro de 2017.

3 de janeiro de 2017. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

310402387 

 MUNICÍPIO DO FUNDÃO
Edital n.º 253/2017

Eu, Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, Presidente da Câmara Mu-
nicipal do Fundão, torna público que, ao abrigo da competência constante 
na alínea t), do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
no artigo 27.º e do n.º 2 do artigo 94.º, da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro, no artigo 57.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro 
e no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por deliberação 
da Câmara Municipal do Fundão, em reunião ordinária de 10 de março 
de 2017, foi determinada a abertura do procedimento administrativo de 
classificação de bem como Imóvel de Interesse Municipal -Monumento, 
imóvel designado anteriormente de Real Fábrica de Lanifícios/atual-
mente de edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça do Município, 
no Fundão, descrito na Conservatória do Registo Predial do Fundão 
sob o n.º 2585 e inscrito na matriz predial da União de Freguesias do 
Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo 
sob o artigo 2570.º

O projeto de decisão vai no sentido de classificação do bem como 
imóvel de interesse municipal, Monumento, nos termos previstos no 
n.º 6, do artigo 15.º e artigo 25.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de setem-
bro, produzindo -se os efeitos, nomeadamente os gerais, previstos no 
n.º 2, do artigo 14.º, do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro. 
O processo administrativo pode ser consultado nos serviços admi-
nistrativos do Município do Fundão, sito no edifício dos Paços do 
Município, 6230 -338 Fundão ou no endereço eletrónico do município: 
www.cm -fundao.pt, durante 30 dias úteis contados a partir da data 
de publicação deste anúncio no Diário da República, prazo durante 
o qual os interessados poderão pronunciar -se em relação ao projeto 
de decisão.

Para conhecimento geral e para cumprimento das disposições cons-
tantes do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 13 de outubro, 
e do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se publica o 
presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
de estilo.

30 de março de 2017. — O Presidente, Paulo Alexandre Bernardo 
Fernandes.

310404096 

 MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
Aviso (extrato) n.º 4554/2017

Lista Unitária de Ordenação Final
Para os efeitos previstos nos números 5 e 6 do art. 36.º do anexo da 

Portaria 145 -A/2011, de 06/04, se faz público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos que concluíram o procedimento concursal 
comum para contratação de um posto de trabalho em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira 
e categoria de Assistente Técnico (Turismo), aberto por aviso publicitado 
no Diário da República n.º 197, 2.ª série, de 08/10/2015, homologada por 
meu despacho de 29/03/2017, se encontra afixada no átrio do Edifício 
Municipal e disponível para consulta no endereço eletrónico www.cm-
-ilhavo.pt/serviços online/concursos de pessoal.

Nos termos dos números 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notifica-
dos todos os candidatos do ato de homologação da lista de ordenação 
final.

30 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Fernando Fidalgo 
Caçoilo.

310406145 

 Aviso (extrato) n.º 4555/2017

Lista unitária de ordenação final
Para os efeitos previstos nos números 5 e 6 do art. 36.º do anexo da 

Portaria 145 -A/2011, de 06/04, se faz público que alista unitária de 


