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Artigo 7.º
Outras restrições à circulação

Não existem outras restrições à circulação.

Artigo 8.º
Restrições de estacionamento

1 — É proibido estacionar nas vias com circulação nos dois sentidos, 
excepto nos lugares sinalizados para o efeito;

2 — É proibido estacionar em frente à igreja, excepto aos fins-de-
-semana das 11h00 min às 14h00 min.

Artigo 9.º
Parques de estacionamento

São estabelecidos os seguintes parques de estacionamento:
a. O local junto à Zona Balnear (Calhau da Furna);
b. Na Rua da Boa Viagem.

204402174 

 MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Aviso n.º 6303/2011

Contrato de trabalho por tempo indeterminado
Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, que define e regula os Regimes de Vinculação, 
de Carreiras e Remunerações dos trabalhadores que exercem funções 
públicas — LVCR e no uso das competências que me foram delegadas e 
subdelegadas, nos termos do n.º 2 do art. 69.º, conjugado com a alínea a) 
do n.º 2 do art. 68.º, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e repu-
blicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, torna -se público que por 
meu despacho, datado de 01 de Fevereiro de 2011, e na sequência dos 
resultados obtidos no âmbito do procedimento concursal de recrutamento 
para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Técnico (área 
de informática), aberto pelo aviso n.º 18658/2009, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 204, de 21 de Outubro, foi celebrado contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, nos termos da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, com Diogo José Fazenda Carvalho, candidato clas-
sificado em 1.º lugar, com a remuneração correspondente à Posição 
Remuneratória 1, Nível Remuneratório 5 — 683,13 €, da categoria de 
Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, com efeitos à 
data de 01 de Fevereiro de 2011. (Isento de Fiscalização do Tribunal 
de Contas.)

16 de Fevereiro de 2011. — A Vereadora, com competência delegada e 
subdelegada por via do despacho n.º 81/P, de 02/09/2010, do Presidente 
da Câmara, Teresa Catarina Pereira Maia.

304382565 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Edital n.º 229/2011

Projecto de Regulamento Municipal de Utilização
de Equipamentos Escolares

Maria das Dores Marques Banheiro Meira, presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Setúbal, faz público que, por deliberação da 
Câmara Municipal de Setúbal, de 16 de Fevereiro corrente foi aprovado 
o projecto de Regulamento Municipal de Utilização de Equipamentos Es-
colares, anexo ao presente edital, que se encontra para apreciação pública 
na Secção de Gestão Documental, desta Câmara Municipal, procedendo-
-se também à sua publicação no Diário da República, 2.ª série, nos 
termos do n.º 1 do artigo 118 do Código do Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

Os eventuais interessados poderão dirigir, por escrito, as suas suges-
tões, dentro do prazo de trinta dias úteis, contados a partir da data da 
publicação do respectivo projecto no Diário da República, conforme 
n.º 2 do artigo 118.º e artigo 71.º do diploma atrás mencionado.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares públicos do costume.

21 de Fevereiro de 2011. — A Presidente da Câmara, Maria das 
Dores Meira.

Preâmbulo

Ao Poder Local, desde meados da década 1980, têm vindo a ser 
atribuídas crescentes responsabilidades em matéria educativa, tanto ao 
nível de investimentos estruturais nos equipamentos escolares, como 
ao nível da gestão e manutenção dos mesmos.

Assim tem sido definido, em legislação avulsa, designadamente, 
na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de 
transferência de atribuições e competências para as autarquias locais e 
que se concretizam, na área da educação, nomeadamente, na constru-
ção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação 
pré -escolar e escolas do ensino básico, nos transportes escolares, na 
gestão dos seus refeitórios, na acção social escolar e na gestão do 
pessoal não docente.

Posteriormente, o Decreto -Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, veio 
concretizar esta transferência de atribuição e competências para as 
autarquias locais, reconhecendo que os municípios constituem o núcleo 
essencial da estratégia de subsidiariedade.

Este diploma vem também regulamentar as competências na área da 
realização dos investimentos por parte dos municípios, nos domínios 
da construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de 
educação pré -escolar e do ensino básico, referindo -se ainda, à gestão 
do pessoal não docente.

A Câmara Municipal de Setúbal, tem vindo desde sempre a as-
sumir este conjunto de responsabilidades, realizando avultados 
investimentos em equipamentos, apetrechando salas de aula, cozi-
nhas e refeitórios, bibliotecas e centros de recursos, assim como de 
material didáctico, lúdico, informático e de reprografia procurando 
criar condições de trabalho e aprendizagem a todos quantos estão 
envolvidos no processo e sucesso educativo das crianças e jovens 
do concelho.

O Decreto -Lei n.º 144/2003, de 28 de Julho, desenvolve um novo 
quadro de transferência de competências para os municípios, mediante 
a celebração de contratos de execução, entre o Ministério da Educação 
e os Municípios. Dado que as condições de transferência destas atri-
buições não vão de encontro às necessidades da realidade dos recursos 
educativos do concelho, o Município de Setúbal não avançou com a 
sua contratualização.

Assim, no sentido de garantir a melhor gestão e conservação destes 
bens públicos, entendeu o executivo camarário definir um conjunto de 
normas, regras e critérios de utilização, conservação e manutenção dos 
espaços e equipamentos escolares, a respeitar pela comunidade educativa, 
que irão, após aprovação pela câmara, ser submetidos à consulta pública 
dos parceiros interessados.

Artigo 1.º
Objecto

O presente Regulamento define regras, normas e procedimentos de 
funcionamento da relação entre o Município de Setúbal e as Escolas 
Básicas do 1.º Ciclo e Jardins -de -Infância Públicos do concelho, e es-
tabelece regras de utilização dos equipamentos educativos municipais, 
por parte da comunidade escolar.

Artigo 2.º
Competências da Câmara Municipal

1 — De acordo com o estipulado legalmente, compete à Câmara 
Municipal de Setúbal para com os estabelecimentos de Educação Pré-
-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico:

a) Participar no planeamento e gestão dos equipamentos educa-
tivos;

b) Realizar investimentos na construção, apetrechamento e manuten-
ção daqueles equipamentos.

2 — São, ainda, competências da Câmara Municipal:
a) Elaborar a Carta Educativa e integrá -la no PDM;
b) Criar os Conselhos Municipais de Educação;
c) Assegurar os Transportes Escolares;
d) Gerir os refeitórios dos estabelecimentos de Educação Pré -Escolar 

e do Ensino Básico;
e) Garantir o alojamento aos alunos que frequentem o ensino básico, 

como alternativa ao transporte escolar, nomeadamente em residências, 
centros de alojamento e colocação familiar;

f) Comparticipar no apoio às crianças da Educação Pré -Escolar 
e aos alunos do Ensino Básico, no domínio da Acção Social Es-
colar;

g) Participar no apoio à Educação Extra -Escolar.
h) Gerir o pessoal não docente de Educação Pré -Escolar
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Artigo 3.º
Mobiliário/Equipamento Escolar

Para melhor aprendizagem e para alargamento dos horizontes cogni-
tivos e das capacidades e competências dos alunos, nas diversas áreas 
do conhecimento, o Município de Setúbal disponibiliza aos estabele-
cimentos de Educação Pré -Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico os 
recursos materiais necessários:

a) Mobiliário escolar adequado, em boas condições de uso e em nú-
mero suficiente para todos os alunos, o qual consta da lista de material 
homologado pelo Ministério da Educação;

b) Equipamentos informático, audiovisual, de reprografia e teleco-
municação, material didáctico e fundo documental;

c) Cozinhas e refeitórios dotados de mobiliário, palamenta e equi-
pamentos adequados;

d) Seguros de todos os edifícios escolares, bem como dos seus re-
cheios;

e) Equipamentos lúdicos e desportivos nos espaços de recreio e lo-
gradouros;

f) Todos os materiais e equipamentos referidos em a), b) e c) são 
património da Câmara Municipal de Setúbal e integram o respectivo 
inventário, permanentemente actualizado por aquisições, transferências 
e abates.

Artigo 4.º
Cozinhas e Refeitório Escolares

1 — As cozinhas e os refeitórios escolares dispõem de equipamentos 
que cumprem as normas de qualidade, higiene, sanitárias e de segurança 
e estão dotados de redes mosquiteiras e electrocutores de insectos, 
doseadores de sabão, toalhetes de papel e baldes de lixo com pedal e 
tampa.

2 — Os detergentes são guardados em local próprio longe do alcance 
das crianças.

3 — O fardamento dos cozinheiros e do pessoal de apoio cumpre os 
requisitos de segurança no trabalho, exigidos por lei.

4 — Todo o equipamento está à responsabilidade dos funcionários 
afectos à cozinha, aos quais compete zelar pela conservação, manutenção 
e limpeza dos bens e das instalações.

5 — Sempre que se verificar qualquer dano ou avaria nos equipa-
mentos de cozinha, os funcionários, por eles responsáveis, comunicam 
ao Coordenador do estabelecimento que, por sua vez, informa o Órgão 
Executivo do agrupamento para reportar à autarquia.

6 — Após a implementação do Sistema de Gestão da Segurança 
Alimentar nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo/Jardins -de -Infância rela-
tivo à confecção de refeições, com a metodologia HACCP — Análise 
de Perigos e Controlo de Pontos Críticos, todos os intervenientes 
estão sujeitos às normas e procedimentos inerentes ao sistema supra 
referido.

7 — Os procedimentos respeitantes aos refeitórios escolares e cozi-
nhas devem de estar conformes ao estipulado no Regulamento Municipal 
de Refeitórios das Escolas do 1.º Ciclo e Jardins -de -Infância da Rede 
Pública do concelho.

Artigo 5.º
Espaços Exteriores

1 — Os espaços exteriores das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Jardins -de -Infância do concelho devem de estar devidamente equipados, 
arranjados e limpos, em condições que permitam que os alunos brinquem 
e pratiquem actividade física/desportiva, em segurança.

2 — Os equipamentos lúdicos instalados nos espaços de recreio das 
escolas são certificados e segurados, dando cumprimento à legislação 
em vigor, assim como são vistoriados periodicamente pelas entidades 
competentes, para a segurança de todos.

Artigo 6.º
Transportes Escolares

1 — Têm direito a usufruir de transporte escolar:
a) Os alunos que frequentam escolas sem refeitório e cujas residências 

distem mais de três quilómetros da escola que frequentam;
b) Os alunos que frequentam escolas com refeitório e cujas residências 

distem mais de quatro quilómetros da escola que frequentam;
c) Os alunos que residam em locais onde não existam transportes 

públicos de acordo com o Decreto -Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro

2 — As fichas de inscrição para transportes escolares dos alunos 
residentes no concelho são remetidas à Divisão de Educação da Câmara 
Municipal de Setúbal até à data de início das aulas.

3 — Os alunos residentes noutros concelhos do Distrito de Setúbal 
juntam à ficha de inscrição, a respectiva Declaração de Transportes 
Escolares da Câmara Municipal da área de residência.

4 — Anualmente é elaborado um Plano de Transportes Escolares, o 
qual carece de parecer do Conselho Municipal de Educação e aprovação 
da Câmara Municipal.

5 — Todo o transporte de crianças respeita o disposto na Lei 
n.º 13/2006, de 17 de Abril, alterada pela Lei n.º 17 -A/2006, de 26 de 
Maio, que estabelece as normas e procedimentos do transporte colectivo 
de crianças e jovens até aos 16 anos.

Artigo 7.º
Segurança

1 — Sem prejuízo do disposto no restante articulado deste Regula-
mento, os Jardins -de -Infância e as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do concelho respeitam as normas de segurança definidas na legislação 
em vigor dispondo de, nomeadamente:

a) Planos de emergência, devidamente actualizados;
b) Plantas de emergência afixadas nas escolas, em local próprio;
c) Extintores de incêndio, que cumpram as regras de segurança dis-

postas na legislação em vigor;
d) Alarmes de intrusão e incêndio;
e) Caixas de primeiros socorros.

2 — O pessoal docente, não docente e discente conhece os supra 
referidos planos e plantas de emergência que lhe são inerentes.

3 — O controle de entrada e de saída de crianças e adultos é efectuado 
de modo a garantir a segurança de todos.

4 — A instalação de aparelhos de gás e de termoacumuladores é 
certificada pela entidade competente e a sua manutenção é feita por 
empresa especializada, devidamente certificada, cumprindo a legislação 
em vigor.

5 — A verificação e a manutenção das instalações eléctricas das 
escolas são feitas periodicamente, de acordo com a legislação em vigor, 
de forma a evitar a ocorrência de acidentes pessoais.

6 — As normas e procedimentos técnicos de segurança a observar 
na concepção, instalação e manutenção das balizas de futebol, andebol, 
hóquei e dos equipamentos de basquetebol existentes nas instalações 
desportivas escolares são os constantes do Decreto -Lei n.º 100/2003, 
de 23 de Maio.

7 — Com o objectivo de alertar, sensibilizar e formar a comunidade 
educativa para as questões da segurança são elaborados anualmente, 
em cada agrupamento de escolas, planos de segurança e promovidas 
acções em colaboração com o Serviço Municipal de Protecção Civil, as 
corporações de bombeiros e as autoridades de segurança.

8 — Sempre que ocorram roubos, furtos ou actos de vandalismo 
nas instalações das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins -de-
-Infância devem os mesmos ser reportados à Câmara Municipal e às 
autoridades competentes nas 24 horas seguintes.

Artigo 8.º
Componente de Apoio à família na Educação Pré -Escolar

1 — A Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, consigna os objectivos da Edu-
cação Pré -Escolar e prevê que, para além dos períodos específicos para 
o desenvolvimento das actividades pedagógicas e curriculares, existam 
actividades de apoio às famílias, de acordo com as necessidades destas.

2 — As actividades de apoio à família integram todos os períodos 
que estejam para além das 25 horas lectivas semanais, tais como: os 
almoços, os tempos antes e após as actividades pedagógicas e os períodos 
de interrupção escolar.

3 — A Componente de Apoio à Família inclui serviço de almoços e 
prolongamento de horário e destina -se a todas as crianças dos Jardins-
-de -Infância da Rede Pública do concelho, de acordo com o Despacho 
Conjunto n.º 300/97, de 9 de Setembro, dos Ministros da Educação e 
da Solidariedade e Segurança Social.

4 — As normas de funcionamento da Componente de Apoio à Família, 
nos Jardins -de -Infância da Rede Pública do concelho, estão conforme 
o estabelecido no Regulamento Municipal da Componente de Apoio à 
Família nos Estabelecimentos de Educação Pré -Escolar da Rede Pública 
do concelho.

Artigo 9.º
Componente de Apoio à Família no 1.º Ciclo do Ensino Básico
1 — Quando as necessidades das famílias o justifiquem pode ser 

oferecida uma componente de apoio à família no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, a assegurar por entidades que promovam este tipo de oferta 
social (Associações de Pais ou Instituições Particulares de Solidariedade 
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Social), mediante acordo celebrado entre os agrupamentos de escolas, 
a Câmara Municipal e essas entidades.

2 — A Componente de Apoio à Família no 1.º Ciclo do Ensino Bá-
sico destina -se a assegurar o acompanhamento dos alunos antes e ou 
depois das actividades curriculares e de enriquecimento, e ou durante 
os períodos de interrupção das actividades lectivas.

Artigo 10.º
Concessão de Auxílios Económicos

1 — Compete ao município de Setúbal comparticipar no apoio aos alu-
nos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no domínio da Acção Social Escolar, 
de acordo com o estipulado no Decreto -Lei n.º 55/2009, de 2 de Março

2 — Os Boletins para a Concessão de Auxílios Económicos aos alu-
nos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, respeitantes à Acção Social Escolar 
(livros, material escolar e refeições) são entregues nos respectivos agru-
pamentos de escolas segundo calendário acordado anualmente entre a 
Autarquia e os mesmos.

3 — Junto com os Boletins para a Concessão de Auxílios Económicos, 
são anexados os seguintes elementos:

a) Documento emitido pelo serviço de Segurança Social que faça 
prova do seu posicionamento nos escalões de atribuição do abono de 
família;

b) Documento emitido pelo serviço processador quando se trate de 
trabalhadores da Administração Pública.

Artigo 11.º
Actividades de Enriquecimento Curricular

1 — As Actividades de Enriquecimento Curricular destinam -se a todos 
os alunos das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico Público, como oferta 
educativa extracurricular, de frequência facultativa e gratuita.

2 — A Câmara Municipal de Setúbal, em respeito às leis vigentes, 
é entidade promotora das Actividades de Enriquecimento Curricular 
e celebra acordos de colaboração com os agrupamentos verticais de 
escolas e com outras entidades, com o objectivo de as implementar nas 
referidas escolas.

3 — Aos alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade das turmas que 
funcionem em regime normal, a Câmara Municipal de Setúbal propor-
ciona as seguintes Actividades de Enriquecimento Curricular: Inglês, 
Actividade Física e Desportiva, Ensino da Música/ Expressão Artística 
e Musical e Animação do Livro e da Leitura.

4 — Aos restantes alunos é oferecido o Ensino do Inglês, a Actividade 
Física e Desportiva e o Ensino da Música/ Expressão Artística e Musical.

5 — A inscrição nestas actividades é feita no início do ano lectivo. 
Ainda que de frequência facultativa a mesma implica, por parte dos 
encarregados de educação, a assunção, sob compromisso de honra, de 
que os seus educandos a frequentarão até final do ano lectivo.

Artigo 12.º
Projectos Educativos

1 — Os Agrupamentos Verticais de Escolas podem candidatar -se a 
apoios a projectos educativos desde que os mesmos sejam de interesse 
municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, de 
acordo com o n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 Janeiro.

2 — As propostas de apoio são efectuadas em impresso específico, 
tendo em conta a sua natureza, e acompanhadas da identificação do 
agrupamento e de cópia do seu Plano Anual de Actividades.

3 — As candidaturas de apoio a projectos educativos são enviadas 
à Câmara Municipal de Setúbal, no início do ano lectivo, para análise, 
emissão de parecer sobre a valia dos mesmos e ponderação dos apoios 
a disponibilizar, mediante deliberação da Câmara Municipal de Setúbal.

Quando o apoio a que se refere este ponto seja a cedência de transporte 
municipal será respeitado, na íntegra, o estabelecido no Regulamento 
de Cedência e Utilização de Transportes Municipais.

Artigo 13.º
Agrupamentos/Coordenadores de Escolas

1 — Para concretização do disposto no articulado deste Regulamento 
e no sentido da optimização dos recursos disponibilizados e ainda, para 
garantia das melhores condições de ensino e de aprendizagem, devem os 
órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas comprometer -se a:

a) Zelar pela boa utilização dos edifícios, espaços exteriores, equi-
pamentos e mobiliário escolar;

b) Promover a vigilância durante os recreios e intervalos, para que 
as crianças brinquem e usufruam do espaço de lazer, em segurança;

c) Verificar diariamente na abertura e encerramento das instalações 
o estado das mesmas, nomeadamente no que concerne à segurança das 
janelas e portas, ao fecho de torneiras, acender ou apagar luzes, ligar 
ou desligar equipamentos e alarmes.

2 — Aos códigos dos alarmes de intrusão das escolas só têm acesso:
a) O Órgão Executivo do agrupamento vertical de escolas;
b) O Coordenador de escola;
c) Os funcionários responsáveis pela abertura e fecho da escola.

3 — Todas as necessidades de intervenção nas instalações, reparações 
ou aquisições de equipamentos devem ser reportadas à Câmara Muni-
cipal de Setúbal ou à Junta de Freguesia respectiva, de acordo com os 
protocolos de delegação de competências em vigor, a fim de que estas 
entidades programem a resposta aos pedidos efectuados, de acordo com 
as suas capacidades e disponibilidades.

4 — Quando nos edifícios, equipamentos, mobiliário escolar e espaços 
exteriores se verificarem danos comprovadamente intencionais é apurada 
a responsabilidade de tal, ou tais, actos e obrigados o autor, ou autores, 
a reembolsarem a escola dos valores em prejuízo.

5 — A fim de assegurar a conservação e boa utilização de instalações 
e equipamentos, não é permitida a afixação de informações ou outros 
documentos fora dos lugares próprios — “placards” de corticite — assim 
como se veda aos alunos o manuseamento de estores ou persianas exis-
tentes nas salas de aula ou noutros espaços educativos.

6 — A higiene e o asseio das instalações sanitárias são garantidas, 
permanentemente, assim como a limpeza e conservação dos espaços 
de recreio e ajardinados.

7 — A limpeza das cozinhas, refeitórios, salas de aula, bibliotecas, 
gabinetes, sala de apoio e de professores, ginásios e outros espaços 
educativos é feita, diariamente, de modo correcto, com recurso a meios 
e produtos adequados ao efeito.

8 — A prática de jogos e actividades desportivas é realizada em es-
paços próprios, de modo a não danificar as instalações e equipamentos 
escolares.

Artigo 14.º
Dos Alunos

1 — Para concretização do disposto no articulado deste Regulamento 
devem os alunos:

a) Respeitar as normas de funcionamento do estabelecimento de 
ensino;

b) Respeitar as normas de segurança da escola;
c) Respeitar o pessoal docente e o pessoal não docente do estabele-

cimento de ensino;
d) Utilizar correctamente, o material, equipamento e mobiliário es-

colar, os edifícios e os espaços exteriores do estabelecimento de ensino 
para que a escola e toda a comunidade educativa funcionem em plenitude 
e harmonia.

Artigo 15.º
Dos Pais e Encarregados de Educação

1 — Para concretização do disposto no articulado deste Regulamento 
devem os pais e encarregados de educação:

a) Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos do agrupa-
mento vertical de escolas a que os seus educandos pertencem e respeitar 
o disposto no presente Regulamento;

b) Respeitar o horário de atendimento estipulado pelos estabeleci-
mentos de ensino, relativamente aos seus educandos;

c) Assumir a responsabilidade material por todo e qualquer dano 
provocado por parte dos seus educandos, intencionalmente, por incúria 
ou desleixo, no material, equipamentos e mobiliário escolar.

Artigo 16.º
Regulamentos Internos

Todo o pessoal docente, não docente, discente, pais/encarregados 
de educação e autarquia respeitam na íntegra o estipulado no Re-
gulamento Interno de cada agrupamento vertical de escolas a que 
pertencem.

Artigo 17.º
Regulamento Municipais

As normas e procedimentos estipulados neste Regulamento cumprem 
todas as normas, procedimentos e critérios estabelecidos nos Regula-
mentos Municipais.
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Artigo 18.º
Legislação

Para além das normas e procedimentos estabelecidos neste Regula-
mento é cumprida a legislação em vigor inerente ao funcionamento das 
Escolas de 1.º Ciclo e Jardins -de -Infância da Rede Pública do concelho.

Artigo 19.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no 15.º dia após a publica-
ção em Edital da respectiva deliberação de aprovação pela Assembleia 
Municipal.

304389297 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extracto) n.º 6304/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do ar-

tigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que, 
por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, de 15 de Outubro de 
2010, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, com 
André Gonçalves Bittencourt, para a carreira de Assistente Operacional, 
categoria de Assistente Operacional, para a 1.ª posição remuneratória/
nível remuneratório 1, correspondente a 485,00 euros, cujo início de 
funções ocorreu em 16 de Fevereiro de 2011.

17 de Fevereiro de 2011. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, conferida por Despacho n.º 21A-P/2010, de 3 de 
Maio, a Directora do Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Maria 
de Jesus Camões Cóias Gomes.

304367256 

 Aviso n.º 6305/2011
Fernando Jorge Loureiro de Roboredo Seara, Presidente da Câmara 

Municipal de Sintra, torna público que, ao abrigo do Ponto XX da dele-
gação de competências da Câmara Municipal de Sintra no seu Presidente, 
constante da Proposta n.º 1/2009, aprovada pelo Órgão Executivo na sua 
reunião de 2 de Novembro de 2009, decide que o Projecto de Regulamento 
Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de 
Sintra, seja submetido a apreciação pública e audição dos interessados, 
nos termos dos artigos 117.º e 118.º do CPA pelo prazo de 30 (trinta dias).

O prazo de 30 dias é contado, a partir da publicação do presente Aviso 
em 2.ª série de Diário da República.

Assim, torna -se público que o Projecto acima referido e que integra o 
presente aviso para todos os efeitos legais, se encontra também disponível 
ao público através de Edital afixado nos lugares de estilo, no Gabinete de 
Apoio ao Munícipe e Controlo de Processos, suas Delegações e na página 
da Câmara Municipal de Sintra na Internet em www.cm -sintra.pt.

Os eventuais contributos podem ser endereçados ou entregues no 
Gabinete de Apoio ao Munícipe e Controlo de Processos, Largo Dr. 
Virgílio Horta, 2710 Sintra, através do fax 219238551 ou através do 
e -mail geral@cm -sintra.pt.

28 de Fevereiro de 2011. — O Presidente da Câmara, Fernando Jorge 
Loureiro de Roboredo Seara.

Projecto de Regulamento Municipal dos Horários 
de Funcionamento dos Estabelecimentos de Sintra

Preâmbulo
O Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Es-

tabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços no 
Município de Sintra foi aprovado pela Assembleia Municipal de Sintra, 
tomada na sua 14.ª sessão extraordinária de 22 de Julho de 1997.

Entretanto foi publicado o Decreto -Lei n.º 111/2010, de 15 de Outu-
bro, que veio consignar importantes alterações aos diplomas legais em 
vigor sobre horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
procedendo à terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de Maio 
e revogando a Portaria n.º 153/96, de 15 de Maio.

Relevam, pela sua importância, as seguintes medidas:
A possibilidade de alargamento dos horários de funcionamento das 

grandes superfícies comerciais, por parte do Município, em localidades 
onde tal se justifique, mormente por razões de turismo;

A possibilidade de redução dos horários de funcionamento das grandes 
superfícies comerciais, por parte do Município por razões de segurança 
ou de protecção da qualidade de vida dos cidadãos;

A possibilidade de fiscalização, pelo Município, dos horários das 
grandes superfícies comerciais verificando o seu cumprimento e exer-
cendo o respectivo poder sancionatório, aplicando coimas e recebendo 
os respectivos montantes.

Tendo em atenção as alterações legislativas atrás referidas, bem como 
a adequação aos procedimentos dos serviços, o obsoletismo de algu-
mas classes de estabelecimentos e o despontar de outras categorias 
comerciais fruto do devir social, torna -se premente actualizar o presente 
Regulamento, procedendo -se à revisão do teor de alguns artigos, e à 
introdução de outros, conduzindo assim a uma reformulação integral 
deste mesmo Regulamento.

Com estes objectivos, foi elaborado o presente projecto de Regula-
mento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 
de Sintra.

Face ao exposto o presente Regulamento foi sujeito a audiência dos 
interessados nos termos do artigo 117.º do Código de Procedimento 
Administrativo, sendo o mesmo, concomitantemente submetido, nos 
termos do disposto no artigo 118.º do mesmo diploma, à apreciação 
pública pelo prazo de 30 dias.

Foram recebidos os seguintes contributos…
Assim, nos termos do disposto nos artigos 112.º n.º 8 e 241.º da Cons-

tituição da República Portuguesa, no preceituado nas alínea a) do n.º 2 
do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
Janeiro, da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 
15 de Janeiro, da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º e n.º 1 do artigo 8.º 
da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro, com as alterações que lhe 
foram dadas pela Lei n.º 117/2009, de 29 de Dezembro, do Decreto-
-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 126/96 de 10 de Agosto, do Decreto -Lei n.º 216/96 de 
20 de Novembro, do Decreto -Lei n.º 111/2010, de 15 de Outubro e da 
Portaria n.º 154/96, de 15 de Maio, a Assembleia Municipal de Sintra, 
sob proposta da Câmara Municipal, aprova, na sua Sessão ….de…o 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabe-
lecimentos de Sintra.

CAPÍTULO I

Disposições comuns

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo do disposto 
no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, da alínea a) 
do n.º 6 do artigo 64.º, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 53.
º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (Lei das Autarquias Locais) com 
a alteração que lhe foi dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, da 
Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro, com as alterações que lhe foram 
dadas pela Lei n.º 117/2009, de 29 de Dezembro, da Lei n.º 2/2007, de 
15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), pelo Decreto -Lei n.º 48/96, de 
15 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 126/96 
de 10 de Agosto, pelo Decreto -Lei n.º 216/96 de 20 de Novembro, pelo 
Decreto -Lei n.º 111/2010, de 15 de Outubro e pela Portaria n.º 154/96, 
de 15 de Maio.

Artigo 2.º
Âmbito de Aplicação

O presente Regulamento regula a fixação dos períodos de abertura, 
funcionamento e encerramento dos estabelecimentos onde se desenvolvam 
actividades de venda ao público e ou prestação de serviços situados na área 
do Município de Sintra.

Artigo 3.º
Regime geral de funcionamento

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, os estabelecimentos 
abrangidos por este Regulamento podem estar abertos e funcionar todos 
os dias da semana, entre as 6 h e as 24 horas.

Artigo 4.º
Intervalos de funcionamento

1 — Durante o período de funcionamento, os estabelecimentos podem 
fazer intervalos, encerrando por períodos a fixar.

2 — As disposições constantes deste Regulamento não prejudicam 
as presunções legais relativas à duração diária e semanal do trabalho, 
regime de turnos e horários de trabalho, descanso semanal e remunera-
ções devidas, nos termos da legislação laboral e contratos colectivos e 
individuais de trabalho em vigor.




