
7696  Diário da República, 2.ª série — N.º 61 — 27 de março de 2015 

Superior na área de Engenharia do Ambiente (substituto do presidente nas 
suas faltas e ausências); Maria Manuela Santos dos Reis Lapa — Coor-
denadora Técnica do Serviço de Recursos Humanos; Vogais suplentes: 
Vitor Jesus Afonso Duarte — Assistente Operacional; Fernando Manuel 
Conceição Cristina — Assistente Operacional.

13.1 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação dos métodos de seleção a utilizar, são facultadas 
aos candidatos sempre que solicitadas por escrito, nos termos e prazos 
previstos na Portaria n.º 83 -A/2009 de 22.01 alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011 de 06.04.

13.2 — Nos termos do artigo 46.º e seguintes da Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, o júri dos respetivos concursos serão os mesmos para a 
avaliação dos trabalhadores durante o período experimental.

14 — A lista de ordenação final dos candidatos obedece aos critérios 
de ordenação estatuídos pelo artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 
22.01 alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 06.04, e, 
após homologada, será publicada na II.ª série do Diário da República, 
afixada em local visível e público das instalações desta Câmara Muni-
cipal e disponibilizada na sua página eletrónica.

14.1 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22.01, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 06.04 para a 
realização da audiência dos interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

14.2 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá 
efetivar -se pela utilização obrigatória de formulário tipo, sob pena de 
não ser recebido, disponível no site deste Município ou no Serviço de 
Recursos Humanos.

03 de março de 2015. — Por delegação do Presidente da Câmara, o 
Vice -Presidente da Câmara, Nuno Dinis da Encarnação de Amorim.

308482145 

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ
Aviso (extrato) n.º 3299/2015

Cessação de Comissão de serviço
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20/06, torna -se público que por meu despacho de 05/02/2015, profe-
rido ao abrigo do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, foi 
exonerada das funções de Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação, 
Célia Cristina Soares Miranda, com efeitos a partir de 09 de fevereiro 
de 2015 inclusive.

02 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, João Duarte Anas-
tácio de Carvalho.

308477253 

 Aviso (extrato) n.º 3300/2015

Cessação de Regime de Substituição
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20/06, torna -se público que, por meu despacho de 
25/02/2015, proferido ao abrigo do n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15/01, na sua redação atual, aplicável por força do artigo 2.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29/08, cessou o regime de substituição da dirigente inter-
média de 2.º grau responsável pela Divisão de Educação e Intervenção 
Sociocultural, Maria da Conceição Veríssimo Franco, com efeitos a 
partir de 01 de março de 2015 inclusive.

02 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, João Duarte Anas-
tácio de Carvalho.

308476849 

 MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS
Declaração de retificação n.º 223/2015

Por ter saído com inexatidão o aviso n.º 2925/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série n.º 54, de 18 de março de 2015, retifica -se 
que, no segundo parágrafo, onde se lê «www.macedodecavaleiros.pt» 
deve ler -se «www.cm -macedodecavaleiros.pt».

19 de março de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
Duarte Fernandes Moreno.

208524224 

 MUNICÍPIO DE MANTEIGAS

Aviso n.º 3301/2015
Para os efeitos estipulados na alínea c), do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 -06, se torna público que, por despacho do Vice -Presidente da Câ-
mara Municipal de Manteigas, de 10 de fevereiro de 2014 e ao abrigo 
do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 -01, com a redação 
que lhe foi dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 -12, foi renovada, pelo 
período de 3 anos com efeitos a partir de 17 de abril de 2015, a comissão 
de serviço como chefe de Divisão de Administração Geral, da licenciada 
Maria Gabriela da Palma Gomes Cravinho, conforme mapa de pessoal 
da Câmara Municipal de Manteigas.

17 de fevereiro de 2015. — Por delegação de competências, o Vice-
-Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Saraiva Cardoso.

308457181 

 MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso n.º 3302/2015

Procedimento Concursal Comum para Constituição de Relação 
Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se 
público que se encontra afixada na Subunidade Orgânica de Gestão de 
Pessoal, sita no Edifício dos Paços do Concelho deste Município, e dispo-
nível em www.cm -montemornovo.pt, a lista unitária de ordenação final 
relativa ao procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de 4 postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa 
de pessoal da Câmara Municipal de Montemor -o -Novo, na categoria de 
assistente operacional, área de frota, publicado pelo aviso n.º 5037/2014, 
Diário da República n.º 73, 2.ª série, de 04 de abril de 2014.

26 de fevereiro de 2015. — A Presidente da Câmara Municipal, Hor-
tênsia dos Anjos Chegado Menino.

308480136 

 MUNICÍPIO DA MURTOSA

Aviso n.º 3303/2015
Joaquim Manuel dos Santos Baptista, Presidente da Câmara Municipal 

da Murtosa, torna público, para efeitos do n.º.4 do artigo 13 do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo decreto -lei 307/2009, de 
23 de outubro na atual redação, que a Assembleia Municipal aprovou, 
na sua sessão de 27 de fevereiro de 2015, a proposta de delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana de Pardelhas, de acordo com a deliberação 
da Câmara Municipal, datada de 19 de fevereiro de 2015.

A proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Par-
delhas está disponível para consulta dos interessados, nos seguintes 
locais:

Balcão de Atendimento Integrado da Câmara Municipal da Murtosa, 
durante o horário de expediente;

Site da Câmara Municipal (http://www.cm -murtosa.pt).

Para os devidos efeitos, é publicado o presente Aviso no Diário da 
República 2.ª série e na página da internet da Câmara Municipal.

06 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, Joaquim Manuel 
dos Santos Baptista.

208488886 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 3304/2015

Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil
No uso das competências que se encontram previstas na alínea g) do 

n.º 1 do artigo 25.º, e alínea k), n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei 
n.º 75/2013, de 12.09, torna-se público que, o Regulamento da Taxa 
Municipal de Proteção Civil, publicado em Projeto na 2.ª série, do 
Diário da República n.º 136, de 17 de julho de 2014, após o decurso 
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do prazo para apreciação pública nos termos do artigo 118.º do Código 
do Procedimento Administrativo, não se tendo registado quaisquer su-
gestões ou reclamações, foi aprovado, de forma definitiva, por maioria, 
em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 19.02.2015, e 
em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 27.02.2015.

11 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro.

308502695 

 Aviso n.º 3305/2015

Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal 
de Juventude de Odemira

No uso das competências que se encontram previstas na alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º, e alínea k), n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12.09, torna -se público, que em conformidade com o disposto no 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, se encontra 
em apreciação pública pelo prazo de 30 dias seguidos a contar da data 
da publicação no Diário da República, a Alteração ao Regulamento do 
Conselho Municipal de Juventude de Odemira, aprovada por unanimi-
dade em Projeto, em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada 
em 4 de dezembro de 2014, e em sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal realizada em 29 de dezembro de 2014, a qual a seguir se 
transcreve.

No decurso desse período a Alteração ao Regulamento do Conselho 
Municipal de Juventude de Odemira, encontra -se disponível para con-
sulta nos serviços de atendimento ao público da Câmara Municipal de 
Odemira, onde poderá ser consultada todos os dias úteis, das 9:00h às 
16:00h, bem como no sítio do Município na Internet (www.cm -odemira.
pt), devendo quaisquer sugestões, ser formuladas por escrito até às 
16:00 horas do último dia do prazo acima referido.

19 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro.

Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal 
de Juventude de Odemira

Nota Justificativa
O Conselho Municipal de Juventude de Odemira, surge por iniciativa 

da Câmara Municipal de Odemira, visando proporcionar aos jovens mu-
nícipes um espaço aberto de debate e partilha de opiniões, incentivando 
o seu direito à participação e à cidadania.

Assim, no uso da competência prevista na alínea K) do n.º 1 do ar-
tigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tendo em conta a Lei 
n.º 8/2009, de 18 de fevereiro com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, é elaborado o presente Regulamento do 
Conselho Municipal de Juventude de Odemira.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto

Nos termos do presente regulamento e no âmbito do artigo 25.º da 
Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, são estabelecidas as normas relativas 
à composição e competência do Conselho Municipal de Juventude de 
Odemira adiante designado por CMJO, bem como os direitos e deveres 
dos seus membros.

Artigo 2.º

Definição

1 — O CMJO desenvolve a sua ação no Município de Odemira.
2 — O CMJO é um órgão de carácter consultivo da Câmara Municipal 

de Odemira, adiante designada por CMO, sobre matérias relacionadas 
com a política da juventude.

3 — O CMJO é um órgão gerador de dinâmicas no movimento asso-
ciativo juvenil, como parceiro privilegiado junto da CMO, sendo o seu 
funcionamento assegurado nos termos do disposto nos artigos 23.º e 24.º 
da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, e na sua última redação dada pela 
Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, no que respeita aos artigos 21.º e 22.º

Artigo 3.º
Fins

O CMJO prossegue os seguintes fins:
a) Colaborar na definição e execução das políticas municipais de 

juventude, assegurando a sua articulação e coordenação com outras 
políticas sectoriais, nomeadamente nas áreas do emprego e formação 
profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto, 
saúde e ação social;

b) Assegurar a audição e representação das entidades públicas e 
privadas que, no âmbito municipal, prosseguem atribuições relativas 
à juventude;

c) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos indicadores 
económicos, sociais e culturais relativos à juventude;

d) Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e neces-
sidades da população jovem residente no Município de Odemira;

e) Promover a divulgação de trabalhos de investigação relativos à 
juventude;

f) Promover iniciativas sobre a juventude a nível local;
g) Colaborar com os órgãos do município no exercício das compe-

tências destes relacionadas com a juventude;
h) Incentivar e apoiar a atividade associativa juvenil, assegurando 

a sua representação junto dos órgãos autárquicos, bem como junto de 
outras entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras;

i) Promover a colaboração entre as associações juvenis no seu âmbito 
de atuação.

CAPÍTULO II

Composição

Artigo 4.º
Composição do Conselho Municipal 

de Juventude de Odemira
A composição do CMJO é a seguinte:
a) O Presidente da Câmara Municipal, que preside;
b) Um membro da Assembleia Municipal de Odemira de cada 

partido ou grupo de cidadãos eleitores representados na Assembleia 
Municipal;

c) O representante do município no conselho regional de juventude;
d) Um representante de cada associação juvenil com sede no município 

inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ);
e) Um representante de cada associação de estudantes do ensino básico 

e secundário com sede no município;
f) Um representante de cada federação de estudantes inscrita no RNAJ 

cujo âmbito geográfico de atuação se circunscreva à área do concelho 
ou nas quais as associações de estudantes com sede no município re-
presentem mais de 50 % dos associados;

g) Um representante de cada organização de juventude partidária 
com representação nos órgãos do município ou na Assembleia da Re-
pública;

h) Um representante de cada associação jovem e equiparadas a asso-
ciações juvenis, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 23/2006, de 
23 de junho, de âmbito nacional.

Artigo 5.º
Observadores

Por deliberação do CMJO pode ser atribuído o estatuto de obser-
vador permanente, sem direito de voto, a outras entidades ou órgãos 
públicos ou privados locais, nomeadamente a instituições particulares 
de solidariedade social sediadas no concelho e que desenvolvam a 
título principal atividades relacionadas com a juventude, bem como 
a associações juvenis ou grupos informais de jovens não registados 
no RNAJ.

Artigo 6.º
Participantes externos

Por deliberação do CMJO, podem ser convidados a participar 
nas suas reuniões, sem direito de voto, pessoas de reconhecido 
mérito, outros titulares de órgãos da autarquia, representantes das 
entidades referidas no artigo anterior que não disponham do estatuto 
de observador permanente ou representantes de outras entidades 
públicas ou privadas cuja presença seja considerada útil para os 
trabalhos.


