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dade, nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio.
14.4 — Não são admitidas candidaturas enviadas pelo correio eletrónico.
14.5 — São motivos de exclusão, sem prejuízo de outros legalmente
previstos, a apresentação da candidatura fora de prazo, a falta de apresentação do formulário tipo ou a sua não assinatura, a falta de entrega de
algum dos documentos referidos no ponto 14.2 ou a falta da declaração,
no requerimento, da reunião dos requisitos de admissão a concurso referidos no ponto 10.1, conforme ponto 14.2.1, todos do presente aviso.
15 — A relação de candidatos admitidos será afixada na portaria do
quartel do comando do RSB, sito na Av. D. Carlos I, 1249-071 Lisboa, na
página eletrónica do Regimento de Sapadores Bombeiros com o endereço
www.rsblisboa.com.pt e da CML, http://www.cm-lisboa.pt.
16 — A lista de classificação final é notificada aos candidatos nos
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
julho, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
junho, e estará também disponível na página eletrónica do Regimento
de Sapadores Bombeiros com o endereço www.rsblisboa.com.pt e da
CML, http://www.cm-lisboa.pt.
17 — Da homologação da lista de classificação final do concurso
cabe recurso nos termos do regime geral do contencioso administrativo — artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho.
18 — Composição do júri:
Presidente: Tiago Manuel Batista Lopes, Major de engenharia, 2.º Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros;
1.º Vogal Efetivo: Eduardo Miragaia Crespo Marques, chefe de
2.ª classe do Regimento de Sapadores Bombeiros;
2.º Vogal Efetivo: Dr. Eurico Pires Grilo, técnico superior
(Direito) — DMRH/Departamento de Gestão de Recursos Humanos;
1.º Vogal Suplente: José João Barreto Correia, chefe de 1.ª classe do
Regimento de Sapadores Bombeiros;
2.º Vogal Suplente: Carlos Flores Bispo, chefe de 2.ª classe do Regimento de Sapadores Bombeiros.
O 1.º Vogal Efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas
e impedimentos.
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração 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 discriminação.
20 — Quaisquer esclarecimentos relativos ao presente concurso serão
prestados, durante o horário de expediente, na Secção de Pessoal do
Regimento de Sapadores Bombeiro, sita na Av. D. Carlos I — Lisboa.
19 de novembro de 2014. — O Diretor do Departamento de Gestão
de Recursos Humanos, João Pedro Contreiras (No uso da competência
subdelegada pelo Despacho n.º 3/DMRH/11, de 27 de julho, publicado
no 1.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 911, de 4 de agosto de
2011).
ANEXO I
(A que se refere o n.º 14.2 do aviso)
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, (Nome)...
(estado civil)
, (profissão)
, portador do Bilhete de Identidade n.º ou Cartão do Cidadão n.º ..., Contribuinte fiscal n.º residente
em (indicar Rua, n.º de polícia, andar, localidade e código postal), com
o telefone n.º
, requer a V. Ex.ª se digne admiti-lo ao concurso
externo de ingresso na carreira de Bombeiro Sapador do Regimento de
Sapadores Bombeiros de Lisboa a que se refere o aviso publicado no
Diário da República n.º
, 2.ª série, de.../.../..., declarando por sua
honra, em relação às alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 10.1 do Aviso de
Abertura do concurso:
a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter... anos de idade;
c) Não estar inibido(a) do exercício de funções públicas ou não estar
interdito(a) para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
Pede deferimento.
(Data)
(Assinatura do(a) requerente).
Anexa os seguintes documentos: (ver alíneas a) e b) do n.º 14.2 do
aviso).
308253628

MUNICÍPIO DE LOUSADA
Aviso n.º 13436/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 25.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011
de 22 de dezembro, aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, torna-se público que findou a 6 de fevereiro de 2014, a
comissão de serviço do Técnico Superior (Arquiteto), António Hermano
Neto Mendes de Carvalho, nomeado em cargo de direção intermédia de
2.º grau — Chefe de Divisão Municipal de Projetos deste Município.
O trabalhador ficou posicionado na carreira/categoria de Técnico
Superior, posição remuneratória entre 4 e 5, nível remuneratório entre 23
e 27, a que corresponde o vencimento ilíquido de 1.750,75€ (sujeito às
disposições constantes da alínea a) do artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010,
de 31/12).
24 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Pedro Daniel
Machado Gomes, Dr.
308234666
Aviso n.º 13437/2014
Em cumprimento do meu despacho de 4 de novembro de 2014, torna-se público que nomeei o Engenheiro José Carlos de Sousa Nogueira,
nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, em
regime de substituição, pelo período de 90 dias ou até ao provimento
definitivo do cargo, mediante procedimento concursal a abrir para o
efeito, com caráter de urgência, a partir de 4 de novembro de 2014,
como Diretor do Departamento de Obras Municipais e Ambiente desta
Câmara Municipal.
11 de novembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Pedro
Daniel Machado Gomes.
308234569
Aviso n.º 13438/2014
Dr. Pedro Daniel Machado Gomes, Licenciado em Direito, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Lousada:
Torna Público, para cumprimento do preceituado no n.º 1 do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, e dando execução
ao deliberado por esta Câmara Municipal em sua reunião realizada em
10 de novembro do ano em curso, que, a partir da publicação no Diário da República 2.ª série e pelo prazo de 30 dias, está em apreciação
pública nesta Câmara Municipal o regulamento de projetos de interesse
municipal — PIM do Município de Lousada, considerando-se, desde
logo, aprovado caso não existam sugestões ou reclamações, para posterior sujeição ao Órgão Deliberativo.
Mais faz saber que exemplares do projeto se encontram afixados no
átrio dos Paços do Município, bem como disponível na página eletrónica
do Município de Lousada em www.cm-lousada.pt.
18 de novembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Pedro
Daniel Machado Gomes.
308248428

MUNICÍPIO DE MAFRA
Aviso n.º 13439/2014
Hélder António Guerra de Sousa Silva, Presidente da Câmara Municipal
de Mafra, torna público que a Assembleia Municipal de Mafra, em sessão
realizada em 25 de setembro deste mesmo ano, após receção do parecer
emitido pelo Conselho Municipal de Segurança, deliberou, nos termos do
disposto no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 33/98, de 18 de julho, a aprovação
definitiva do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança.
21 de novembro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal,
Hélder António Guerra de Sousa Silva.
Regulamento do Conselho Municipal de Segurança
do Município de Mafra
Nota Justificativa
A Lei n.º 33/98, de 18 de julho veio criar os Conselhos Municipais
de Segurança, qualificando-os de entidades de natureza consultiva, de
articulação, informação e cooperação.
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Para a prossecução dos seus objetivos e para o exercício das suas
competências, o Conselho Municipal de Segurança deve dispor de um
regulamento de funcionamento, onde se estabeleçam regras mínimas de
organização e de articulação, bem como a respetiva composição.
Compete à Assembleia Municipal elaborar e aprovar o regulamento
provisório do Conselho Municipal de Segurança que, após parecer deste
mesmo Conselho, é de novo remetido à Assembleia Municipal, que
discute e aprova o regulamento definitivo.
Assim, nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 33/98, de 18 de julho, a Assembleia Municipal de Mafra em sessão realizada no dia 25 de setembro
de 2014, aprovou o seguinte Regulamento do Conselho Municipal de
Segurança do Município de Mafra:

CAPÍTULO I
Disposições diversas
Artigo 1.º
Noção
O Conselho Municipal de Segurança, adiante designado por Conselho,
é uma entidade de âmbito municipal, com funções de natureza consultiva,
de articulação, informação e cooperação.
Artigo 2.º
Objetivos
Os objetivos a prosseguir pelo Conselho são os definidos no artigo 3.º
da Lei n.º 33/98, de 18 de julho.
Artigo 3.º
Competências

h) Os Comandantes dos Bombeiros Voluntários de Mafra, Malveira
e Ericeira;
i) O Comandante do Porto de Cascais/Comandante Local da Polícia
Marítima de Cascais;
j) O representante da Polícia Marítima da Ericeira;
k) O coordenador da Proteção Civil Municipal;
l) O coordenador da Polícia Municipal;
m) Um representante das Instituições Particulares de Solidariedade
Social do concelho de Mafra;
n) O representante do Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa;
o) Um representante das associações económicas, patronais e sindicais
do concelho de Mafra;
p) Dois cidadãos de reconhecida idoneidade, designados pela Assembleia Municipal.
Artigo 5.º
Presidência
1 — O Conselho é presidido pelo Presidente da Câmara Municipal.
2 — Compete ao Presidente abrir e encerrar as reuniões e dirigir os
respetivos trabalhos, podendo ainda suspendê-las ou encerrá-las antecipadamente, quando circunstâncias excecionais o justifiquem.
3 — O Presidente é coadjuvado no exercício das suas funções por
um secretário.
a) O secretário e o seu substituto são designados pelo Conselho, de
entre os seus membros;
4 — O Presidente é substituído nas suas faltas ou impedimentos por
um dos membros do Conselho por ele designado.

SECÇÃO II
Das reuniões

Compete ao Conselho emitir parecer sobre as seguintes matérias:

Artigo 6.º

a) A evolução dos níveis de criminalidade na área do Município;
b) O dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das
forças de segurança no Município;
c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âmbito do
Município;
d) Os resultados da atividade municipal de proteção civil e de combate a incêndios;
e) As condições materiais e os meios humanos empregues nas atividades sociais de apoio aos tempos livres, particularmente dos jovens
em idade escolar;
f) A situação socioeconómica municipal;
g) O acompanhamento e apoio das ações dirigidas, em particular,
à prevenção da toxicodependência e à análise da incidência social do
tráfico da droga;
h) O levantamento das situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se revelem de maior potencialidade criminógena e mais
carecidas de apoio à inserção.

Periodicidade e local das reuniões

CAPÍTULO II
Organização e funcionamento
SECÇÃO I
Da composição e presidência
Artigo 4.º
Composição
Integram o Conselho:
a) O Presidente da Câmara Municipal;
b) O Vereador do «Pelouro», quando este não seja assegurado pelo
Presidente da Câmara;
c) O Presidente da Assembleia Municipal;
d) Quatro Presidentes de Juntas de Freguesia, a designar pela Assembleia Municipal;
e) O representante do Ministério Público da comarca;
f) O Comandante do Destacamento de Mafra da Guarda Nacional
Republicana;
g) Os Comandantes dos Postos da Guarda Nacional Republicana de
Mafra, Malveira, Ericeira e Livramento;

1 — O Conselho reúne ordinariamente uma vez por trimestre.
2 — As reuniões realizam-se preferencialmente no Edifício Municipal de Proteção Civil ou no Edifício Sede do Município, em casos
excecionais poderão ser realizadas em local a definir na convocatória,
pelo Presidente.
Artigo 7.º
Convocação das reuniões
1 — As reuniões são convocadas pelo Presidente, com a antecedência
mínima de quinze dias, constando da respetiva convocatória o dia e hora
em que esta se realizará.
2 — Em caso de alteração do local da reunião, deve o Presidente, na
convocatória, indicar o novo local.
Artigo 8.º
Reuniões extraordinárias
1 — As reuniões extraordinárias terão lugar mediante convocação
escrita do Presidente, por sua iniciativa ou a requerimento de pelo
menos um terço dos seus membros, devendo neste caso o respetivo
requerimento conter a indicação dos assuntos que se pretendam incluir
na respetiva ordem do dia.
2 — As reuniões extraordinárias poderão ainda ser convocadas a
requerimento da Assembleia Municipal ou da Câmara Municipal.
3 — A convocatória da reunião deve ser feita para um dos quinze dias
seguintes à apresentação do pedido, mas sempre com a antecedência
mínima de 48 horas sobre a data da reunião extraordinária.
4 — Da convocatória devem constar os assuntos a tratar na reunião,
que constituem, neste caso, a respetiva «Ordem do dia».
Artigo 9.º
Ordem do dia
1 — Cada reunião terá uma «Ordem do Dia» estabelecida pelo Presidente.
2 — O Presidente deve incluir na ordem do dia os assuntos que para
esse fim lhe forem indicados por qualquer membro do Conselho, desde
que se incluam na respetiva competência e, no que se reporta às reuniões
ordinárias, o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência
mínima de oito dias sobre a data da reunião.
3 — Nas reuniões ordinárias, a ordem do dia deve ser entregue a
todos os membros do Conselho com a antecedência de, pelo menos,
cinco dias sobre a data da reunião.
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CAPÍTULO III

4 — Em cada reunião ordinária haverá um período de «antes da ordem
do dia», que não poderá exceder sessenta minutos, para discussão e
análise de quaisquer assuntos não incluídos na ordem do dia.

Disposições finais

Artigo 10.º

Artigo 15.º

Quórum

Posse

1 — A Comissão funciona com a maioria simples dos seus membros
e passados trinta minutos, sobre a hora designada para o início dos
trabalhos, o Presidente iniciá-los-á, desde que estejam presentes 1/3
dos seus membros.
2 — Passados os trinta minutos em que não haja quórum de funcionamento, o Presidente dará a reunião como encerrada, fixando desde
logo dia, hora e local para nova reunião.

Os membros do Conselho tomam posse perante a Assembleia Municipal.
Artigo 16.º

Artigo 11.º
Uso da palavra
A palavra será concedida aos membros do Conselho por ordem de
inscrição, não podendo cada intervenção exceder 10 (dez) minutos.

Apoio logístico
Compete à Câmara Municipal prestar o apoio logístico necessário ao
funcionamento do Conselho.
Artigo 17.º
Dúvidas e omissões
Quaisquer dúvidas que surjam na interpretação deste regulamento,
ou perante casos omissos, a dúvida ou omissões serão resolvidas por
deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 12.º

Artigo 18.º

Votações

Entrada em vigor

1 — As deliberações são tomadas por votação nominal, exceto quando
envolvam a apreciação de comportamentos de pessoas, grupos ou entidades, situação em que o Conselho poderá deliberar o recurso ao
escrutínio secreto.
2 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos
membros presentes à reunião.
3 — Em caso de empate na votação, o Presidente do Conselho tem
voto de qualidade, exceto se a votação se tiver realizado por escrutínio
secreto.
4 — No caso de empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á a uma Segunda votação e no caso de empate na Segunda votação,
tal significará a recusa da proposta.

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua
aprovação definitiva pela Assembleia Municipal.
208254713

Artigo 13.º
Emissão de Pareceres
1 — Os pareceres são elaborados por um membro do Conselho,
designado pelo Presidente.
2 — Sempre que as matérias em causa o justifiquem, poderão ser
constituídos grupos técnicos de trabalho, que terão por objetivo a apresentação de um projeto de parecer.
3 — Em casos específicos, o Conselho, através do Presidente, poderá solicitar a colaboração de entidades exteriores para elaboração de
estudos técnicos.
4 — Os pareceres (incluindo os estudos técnicos de suporte) são
apresentados aos membros do Conselho com, pelo menos, cinco dias de
antecedência em relação à data agendada para o seu debate e deliberação.

MUNICÍPIO DA MEALHADA
Aviso n.º 13440/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, que aprova a lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
e de acordo com o despacho do Signatário de 09/04/2014, publicita-se
a renovação das comissões de serviço dos seguintes Chefes de Setor:
José Alberto Marques Tavares, Chefe do Setor de Gestão de Frotas
e Equipamentos, a auferir a remuneração correspondente a € 2025,35
(6.ª posição remuneratória, nível 31 da Tabela Remuneratória Única),
com efeitos a 01 de junho de 2014;
António Antunes Gaspar Pita, Chefe do Setor de Ambiente e Serviços Urbanos, a auferir a remuneração correspondente a € 2437,29
(8.ª posição remuneratória, nível 39 da Tabela Remuneratória Única),
com efeitos a 01 de junho de 2014;
Luís Miguel Paiva Simões, Chefe do Setor de Educação e Desporto,
a auferir a remuneração correspondente a € 2025,35 (6.ª posição remuneratória, nível 31 da Tabela Remuneratória Única), com efeitos a 01
de junho de 2014;
Isabel Cristina Almeida Gaspar, Chefe do Setor de Ação Social, a
auferir a remuneração correspondente a € 2025,35 (6.ª posição remuneratória, nível 31 da Tabela Remuneratória Única), com efeitos a 01
de junho de 2014;

SECÇÃO III

Mais se torna público, a cessação das seguintes comissões de serviço
no cargo de Chefe de Setor:

Das atas

Susana Maria Castro Cabral, Chefe do Setor de Controlo e Gestão,
remuneração correspondente a € 2025,35 (6.ª posição remuneratória,
nível 31 da Tabela Remuneratória Única), com efeitos a 31 de maio
de 2014;
Benvinda Manuela Oliveira Rolo, Chefe do Setor de Cultura, remuneração correspondente a € 2025,35 (6.ª posição remuneratória, nível 31
da Tabela Remuneratória Única), com efeitos a 31 de maio de 2014;
Nuno Alexandre Simões de Almeida, Chefe do Gabinete de Apoio Técnico/Sistemas de Informação, remuneração correspondente a € 2025,35
(6.ª posição remuneratória, nível 31 da Tabela Remuneratória Única),
com efeitos a 31 de maio de 2014;
Susana Raquel Pereira de Jesus, Chefe do Setor de Recursos Humanos,
remuneração correspondente a € 2025,35 (6.ª posição remuneratória,
nível 31 da Tabela Remuneratória Única), com efeitos a 31 de agosto
de 2014;
Ana Margarida Amorim Castro, Chefe do Setor de Gestão Patrimonial,
Aprovisionamento e Contratação Pública, remuneração correspondente a
€ 2025,35 (6.ª posição remuneratória, nível 31 da Tabela Remuneratória
Única), com efeitos a 31 de agosto de 2014.

Artigo 14.º
Atas das reuniões
1 — De cada reunião será lavrada ata, que conterá um resumo de tudo
o que nela tiver ocorrido, indicando, designadamente, a data e o local da
reunião, os membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações
tomadas e a forma e o resultado das respetivas votações.
2 — As atas são lavradas pelo Secretário do Conselho e postas
à aprovação de todos os membros no final da respetiva reunião ou
início da seguinte, sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente
e pelo Secretário.
3 — Nos casos em que o Conselho assim o delibere, a ata poderá ser
aprovada, em minuta, logo na reunião a que disser respeito.
4 — Os membros do Conselho podem fazer constar da ata o seu voto
de vencido e as razões que o justificam.
5 — Os pareceres previstos no artigo 13.º não necessitam de ser
transcritos em ata, podendo ficar arquivados em anexo à mesma, cabendo
ao Secretário assegurar que tais pareceres sejam enviados às entidades
competentes.

3 de novembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Leal Marqueiro.
308213443

