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Artigo 25.º

Prevenção da poluição

1 — Os navios atracados estão sujeitos às leis internacionais e locais 
respeitantes à poluição das águas e do ar.

2 — São expressamente proibidas as descargas pela borda fora con-
tendo águas sujas, lastro sujo e/ou contaminado por óleo, lixos, etc.

3 — Os lixos diários do navio poderão ser recebidos em contentores 
apropriados fornecidos pela Concessionária, cuja utilização é da res-
ponsabilidade do pessoal do navio.

4 — Sem prejuízo das competências e responsabilidades da Conces-
sionária, aplicar -se -ão no Terminal, com as necessárias adaptações, no 
que respeita aos procedimentos de recolha, transporte e encaminhamento 
de resíduos, as normas do Regulamento de Gestão de Resíduos no Porto 
de Aveiro em vigor, em conformidade com as medidas de política am-
biental aprovadas pela Autoridade Portuária, designadamente o Plano 
de Receção e Gestão de Resíduos, do qual esse Regulamento é parte 
integrante.

Artigo 26.º
Resolução de dúvidas suscitadas pelos utentes

As dúvidas de interpretação e aplicação deste Regulamento e os casos 
omissos serão resolvidos pela Concessionária.

Artigo 27.º
Litígios

Para resolução de todas as questões que se suscitem entre a Concessio-
nária e os utentes do Terminal, emergentes da interpretação, integração 
ou execução do presente Regulamento de Exploração estabelece -se o 
foro da Comarca de Aveiro.

Artigo 28.º
Aprovação e entrada em vigor

O presente Regulamento, uma vez aprovado pela Concedente, entra 
em vigor no quinto dia após a sua publicação no Diário da República.

209631892 

PARTE J1

 FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Despacho n.º 7852/2016
Por indicação do Senhor Ministro do Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior e do Senhor Ministro da Educação, em 01 -06 -2016, o pro-
cedimento concursal n.º 605_CRESAP_43_04/16, tendo em vista o 
preenchimento de 1 vaga para o cargo de Subinspetor -Geral da Inspeção-
-Geral da Educação e Ciência cuja abertura foi publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 128, de 03 -07 -2015, através do Aviso (extrato) 
n.º 7457/2015, foi cancelado pelo facto do perfil ter sido alterado nos 
termos do n.º 4 do artigo 18.º, do EPD, na versão da Lei n.º 128/2015, 
de 3 de setembro.

2 de junho de 2016. — O Presidente da CReSAP, João Abreu de 
Faria Bilhim.

209637538 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 7529/2016
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro, e adaptada à Administração Local por força do artigo 1.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna -se público que, por despacho 
do Exmº. Senhor Presidente da Câmara, de 02/05/2016, exarado 
no uso de competências em matéria de superintendência na ges-
tão e direção do pessoal ao serviço do município, conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, foi autorizada a abertura de procedimentos con-
cursais tendentes ao recrutamento para provimento, em regime de 
comissão de serviço, dos seguintes cargos de direção intermédia 
de 1.º e 2.º grau da Câmara Municipal de Sintra, nos exatos termos 
e condições melhor definidos em avisos a publicitar na Bolsa de 
Emprego Público, no 2.º dia útil seguinte à publicação do presente 
aviso no Diário da República:

Diretor do Departamento de Solidariedade e Inovação Social;
Chefe da Divisão de Aquisição de Bens e Serviços.

 TEATRO MUNICIPAL DE FARO — SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Aviso (extrato) n.º 7530/2016
1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, na sua redação atual conferida pela Lei n.º 128/2015, de 3 
de setembro, adaptada à administração local por força do disposto no 
artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, 
Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na atual redação e na sequência da 
proposta n.º 14/2014/TMF -AF, aprovada na reunião do Conselho de 
Administração do Teatro Municipal de Faro -Serviços Municipalizados, 
realizado no dia 3 de junho de 2014, torna -se público que se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia de publicação na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal, com vista 
ao provimento do cargo de Diretor Delegado do Teatro Municipal de 
Faro — Serviços Municipalizados (cargo dirigente de 3.º grau).

2 — Requisitos Legais de Provimento: Podem candidatar -se ao pre-
sente procedimento concursal, os trabalhadores com vínculo à adminis-
tração pública, por tempo indeterminado, que até ao termo do prazo de 
entrega das candidaturas reúnam os requisitos previstos no ponto 2. do 
aviso publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP.

3 — O referido procedimento concursal será publicitado em jornal 
de expansão nacional, por extrato, na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
em www.bep.gov.pt e no Site do Teatro Municipal de Faro — Serviços 
Municipalizados, em (www.teatromunicipaldefaro.pt), a partir do dia se-
guinte à publicação do presente aviso no Diário da República, contendo 
a indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da 
composição do júri e dos métodos de seleção.

27 de maio de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Paulo Jorge Neves dos Santos.

309638031 

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

2 de junho de 2016. — Por subdelegação de competências, confe-
rida pelo Despacho n.º 1 -PM/2013, de 29 de outubro, a Diretora do 
Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Maria de Jesus Camões 
Coias Gomes.

309633617 


