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CAPÍTULO III

Organização e Competências

Artigo 8.º
Coordenação do processo

1 — O OPSPS terá uma coordenação política e uma coordenação 
técnica:

a) A coordenação política estará a cargo do Presidente da Câmara 
Municipal de S. Pedro do Sul ou seu representante.

b) A coordenação técnica estará a cargo uma equipa técnica multi-
disciplinar, até 5 elementos, sendo um o coordenador, a nomear pela 
Assembleia Municipal.

2 — Esta equipa coordenadora do processo será acompanhada por 
um Conselho do Orçamento Participativo (COP).

Artigo 9.º
Conselho do Orçamento Participativo -COP

1 — O processo OPSPS contará com a colaboração de um COP.
2 — O COP será constituído por:
a) Presidente da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul;
b) Presidente da Assembleia Municipal;
c) Líderes Parlamentares com assento na Assembleia Municipal de 

S. Pedro do Sul;
d) Vereador do pelouro financeiro da Câmara Municipal de S. Pedro 

do Sul;
e) Um representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia do 

Concelho de S. Pedro do Sul (a eleger entre os titulares deste Órgão 
autárquico);

3 — A coordenação do COP ficará a cargo do Presidente da Câmara 
Municipal;

4 — A duração dos mandatos coincidirá com o mandato do execu-
tivo;

5 — Não haverá lugar a quaisquer remunerações pelo trabalho de-
senvolvido pelo COP e não existem senhas de presença para os seus 
elementos.

CAPÍTULO IV

Análise e Votação das Propostas

Artigo 10.º
Análise da proposta

1 — As propostas submetidas serão alvo de uma análise técnica, 
guiando -se por critérios de seleção, tais como:

a) Análise da componente legal;
b) Abrangência demográfica e/ou sectorial;
c) Originalidade e inovação do projeto;
d) Repercussão prática do projeto a nível local e social;

2 — As propostas não aceites para transformação em projeto, serão 
devidamente justificadas e comunicadas aos cidadãos proponentes, 
através do correio eletrónico do OPSPS, podendo estes pronunciar-
-se, pela mesma via, no prazo de cinco dias úteis após a receção da 
comunicação.

3 — Findo o prazo de análise das propostas, será afixada uma lista 
provisória dos projetos do OPSPS a submeter a votação.

4 — Os cidadãos proponentes que não concordem com a forma de 
adaptação das propostas a projeto ou com a não adaptação de proposta 
a projeto, poderão reclamar através do correio eletrónico do OPSPS, até 
ao quinto dia útil após a apresentação pública dos mesmos.

Artigo 11.º
A votação e seriação dos projetos

1 — A enumeração dos projetos será feita por ordem cronológica, 
tendo como referência o número de registo de entrada, e será apresentada 
com o nome atribuído ao projeto pelo proponente.

2 — Cada pessoa só poderá votar uma única vez, devendo fazê -lo, 
obrigatoriamente em três projetos, através dos mecanismos a definir em 
cada ano, em cada processo.

3 — Serão vencedores os dois projetos mais votados, desde que não 
prevejam a respetiva implementação na mesma freguesia; caso tal se 

verifique, apurado o projeto mais votado, passar -se -á ao terceiro projeto 
mais votado e assim sucessivamente.

4 — O custo estimado de cada um dos projetos vencedores não poderá 
ultrapassar metade da verba anualmente prevista para o OP.

5 — Depois de apurados os resultados é publicada a lista de classi-
ficação dos projetos.

Artigo 12.º
A prestação de contas aos cidadãos

1 — A CMSPS compromete -se a informar os cidadãos sobre os con-
tributos acolhidos e não acolhidos e as razões do não acolhimento, 
nomeadamente através de um relatório anual de avaliação do OPSPS.

2 — A CMSPS compromete -se, igualmente, a informar periodica-
mente os cidadãos sobre a execução dos projetos vencedores do OP, 
inscritos no plano de atividades e orçamento.

CAPÍTULO V

Disposições Finais

Artigo 13.º
A avaliação e o aperfeiçoamento

Os resultados do OP de S. Pedro do Sul são avaliados anualmente e, 
caso se justifique, serão introduzidas as alterações necessárias ao aper-
feiçoamento, aprofundamento e alargamento progressivo do processo.

Artigo 14.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação, 
nos termos da lei.

209947899 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 13377/2016

Discussão Pública sobre a delimitação de Unidade de Execução
Joaquim Cesário Cardador dos Santos, Presidente da Câmara Muni-

cipal do Seixal, torna público que, nos termos do Artigo 89.º do Decreto-
-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, decorrerá, por um período de 20 dias, a 
discussão pública relativa à delimitação de uma Unidade de Execução 
no âmbito do desenvolvimento urbanístico do Bairro 25 de Abril, na 
Quinta do Batateiro, freguesia de Amora.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar o processo 
nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, sitos na Alameda 
dos Bombeiros Voluntários, n.º 45, Seixal, bem como apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, mediante requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal.

13 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara, Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos.

209950198 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 13378/2016
1 — Para os devidos efeitos, se torna público, que por deliberações 

da Câmara Municipal tomadas em reuniões de dezoito de maio e vinte e 
dois de junho de dois mil e dezasseis, e pela Assembleia Municipal em 
sessão ordinária de trinta de junho de dois mil e dezasseis, se encontra 
aberto, pelo período de dez dias úteis a contar do dia seguinte ao da 
publicação do presente aviso na 2.ª série, (parte H) do Diário da Repú-
blica, procedimentos concursais comuns, para a contratação por tempo 
indeterminado, no regime de contrato de trabalho em funções públicas, 
para o preenchimento dos seguintes postos de trabalho previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, para a Divisão 
de Obras Municipais e Trânsito:

Ref.ª A — 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, área de atividade de Serralheiro;

Ref.ª B — 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, área de atividade de Eletricista;
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Ref.ª C — 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, área de atividade Pintor;

Ref.ª D — 2 postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, área de atividade de Pedreiro.

2 — De acordo com as soluções interpretativas uniformes da DGAL 
homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local do 
acordo celebrado entre o Governo e a ANMP, o governo entende que 
no âmbito e para efeitos da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, 
relativa ao procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação, as autarquias não estão sujeitas à obrigação 
de consulta prévia à Direção Geral de Qualificação dos trabalhadores 
(INA) prevista naquela Portaria.

3 — Legislação aplicável: Ao presente procedimento concursal serão 
aplicadas as regras constantes nos seguintes diplomas: Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/04, Lei n.º 82 -B/2014, 
de 31/12 e Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

4 — Validade: Os procedimentos concursais são válidos para o recru-
tamento e preenchimento dos postos de trabalho mencionados e para os 
efeitos estatuídos nos n.os 1,2 e 3 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

5 — Local de Trabalho: As funções serão exercidas na área do Mu-
nicípio.

6 — Caracterização dos postos de trabalho, em conformidade com o 
estabelecido no mapa de pessoal aprovado:

Ref.ª A — Construir e aplicar várias estruturas metálicas, interpretar 
desenhos e outras especificações técnicas, executar outras tarefas de apoio

Ref.ª B — Efetuar a instalação, conservação e reparação de circuitos 
e aparelhagens elétricas; interpretar desenhos e esquemas relacionados 
com a atividade, executar outras tarefas de apoio.

Ref.ª C — Efetuar a aplicação de camadas de tinta, verniz e outros 
produtos, preparar as superficeis a tratar, executar outras tarefas de apoio

Ref.ª D — Efetuar reparações e revestimento de pavimentos assen-
tando paralelepípedos, cubos de pedra; lancis, pavês e outras; executar 
outras tarefas de apoio.

7 — Nível habilitacional exigido para todas as referências:
Escolaridade obrigatória, exigida de acordo com a idade, não havendo 

possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional de acordo com a alínea a) do n.º 1, do artigo 86.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

8 — Determinação do posicionamento remuneratório — De acordo 
com o estabelecido no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o posicionamento dos trabalhadores recrutados numa das posições 
remuneratórias da categoria, é objeto de negociação com a entidade 
empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo do pro-
cedimento concursal com os limites e condicionalismos estabelecidos 
pelo o artigo 42.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro de 2014, 
conjugado com o artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março (Or-
çamento de Estado 2016).

8.1 — Em cumprimento do artigo 42.º referido no ponto anterior, os 
candidatos que possuam vínculo de emprego público, informam prévia 
e obrigatoriamente a entidade empregadora pública do posto de trabalho 
que ocupam e da posição remuneratória correspondente à remuneração 
que auferem.

8.2 — Nos termos do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, 
e nos termos do Decreto -Lei n.º 254 -A/2015 de 31 de dezembro, as 
posições remuneratórias de referência para os presentes procedimentos 
concursais são:

1.ª posição remuneratória, nível 1 da Tabela Remuneratória Única 
referente à categoria de Assistente Operacional — 530€00 (quinhentos 
trinta euros).

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Os candidatos deverão preencher os requisitos gerais previstos 

no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a saber:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, por convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

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 da vacinação obrigatória.

9.1.1 — Na falta de apresentação dos documentos, devem os candi-
datos declarar no requerimento de admissão que reúnem tais requisitos.

9.2 — Para cumprimento no estabelecido do n.º 3 do artigo 30.º da 
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre tra-
balhadores com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado.

9.3 — Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência 
que devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade 
de ocupação de posto de trabalho por aplicação do disposto no número 
anterior, se proceda ao recrutamento de trabalhadores com relação ju-
rídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou 
sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.

9.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente se 
encontrem integrados na carreira sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando, em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Formalização de candidaturas:
10.1 — Forma: Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura 

em suporte de papel, mediante preenchimento de formulário tipo, de 
utilização obrigatória que se encontra disponível para download no site 
do Município (www.cm -silves.pt) e em formato de papel na Divisão de 
Recursos Humanos, dirigido à Sra. Presidente da Câmara Municipal de 
Silves, o qual poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal, 
ou remetido pelo correio, mediante carta registada com aviso de receção, 
expedida até ao termo do prazo fixado para o seguinte endereço: Câmara 
Municipal de Silves, Largo de Município, 8300 -117 Silves.

10.2 — Não é possível entregar a candidatura ou documentos por 
via eletrónica.

10.3 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum Vitae detalhado, acompanhado de documentos compro-
vativos dos factos nele alegados, para os candidatos que se encontrem 
na situação descrita no ponto 12;

b) Fotocópia do Certificado de Habilitações;
c) Declaração de serviço onde se encontra a exercer funções públicas 

com a identificação da relação jurídica de emprego pública previa-
mente estabelecida, quando exista, bem como da carreira e categoria 
de que seja titular, da atividade que executa e do órgão ou serviço onde 
exerça funções, e avaliação do desempenho obtida nos últimos três anos.

10.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são punidas 
nos termos da lei.

10.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, 
a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

11 — Métodos de seleção obrigatórios:
Os métodos de seleção a aplicar são os seguintes, nos termos do 

artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e n.º 2 do artigo 6.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

a) Prova de Conhecimentos (PC) — destinada a avaliar os conheci-
mentos académicos e, ou profissionais que os candidatos dispõem, bem 
como as competências técnicas necessárias ao exercício das funções; e

b) Avaliação Psicológica (AP) — destinada a avaliar as aptidões, 
características de personalidade e competências comportamentais dos 
candidatos bem como estabelecer um prognóstico de adaptação às exi-
gências do posto de trabalho a ocupar.

12 — Relativamente aos candidatos que, cumulativamente, sejam 
titulares da categoria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos 
colocados em situação de mobilidade especial, se tenham por último 
encontrado, a cumprir ou a executar a atividade caracterizadora dos 
postos de trabalho para cujo ocupação o procedimento foi publicitado, 
os métodos de seleção a utilizar no seu recrutamento são os seguintes:

a) Avaliação Curricular (AC) — visa avaliar a qualificação dos candi-
datos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida; e

b) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 
profissionais diretamente relacionados com as competências considera-
das essenciais para o exercício das funções.

13 — Os candidatos referidos no número anterior podem afastar, 
mediante declaração escrita no formulário de candidatura, a utilização 
destes métodos de seleção, optando pelo método obrigatório constante 
do n.º 11 do presente aviso.

14 — Método de Seleção Facultativo:
a) Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Visa avaliar de forma 

objetiva e sistemática a experiência profissional e aspetos comportamen-



Diário da República, 2.ª série — N.º 208 — 28 de outubro de 2016  32443

tais relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

15 — Valoração dos Métodos de Seleção:
15.1 — Prova de Conhecimentos (PC):
Ref.ªs A, B, C e D — Serão de natureza prática e revestirá a forma 

de simulação. É valorada de acordo com a escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se valoração até às centésimas, sendo a sua ponderação 
para a avaliação final de 45 %.

Terá a duração de aproximadamente 30 minutos, e consistirá em:
Ref.ª A — Corte e soldadura de estruturas metálicas;
Ref.ª B — Montagem de um temporizador horário digital, com pro-

gramação ao segundo. Montagem de um comutação de escadas, que 
ligue e desligue em 4 pontos diferentes;

Ref.ª C — Preparação de superfícies em madeira destinada a bancos, 
para execução de pintura;

Ref.ª D — Execução de parede em alvenaria de tijolo 11 × 20 × 30, 
incluindo o respetivo reboco ao traço 4:1.

15.2 — Avaliação Psicológica (AP) — É valorada, em cada fase 
intermédia, através das menções classificativas de Apto e Não Apto e, 
na última fase do método, para os candidatos que o tenham comple-
tado, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20,16,12,8 e 4 valores, sendo a sua ponderação para 
a avaliação final de 25 %.

15.3 — Avaliação Curricular (AC) — É expressa numa escala de 0 a 
20 valores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida 
através da média aritmética simples das classificações dos elementos a 
avaliar, tendo a ponderação de 45 % para a valoração final.

Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior rele-
vância para o posto de trabalho a ocupar, entre os quais obrigatoriamente: 
Habilitação académica ou curso equiparado, formação profissional, 
experiência profissional e avaliação do desempenho:

AC = HAB + FP + EP + AD

 4

em que:
AC = Avaliação Curricular;
HAB = Habilitações Académicas;
FP = Formação Profissional;
EP = Experiência Profissional;
AD= Avaliação de Desempenho.

15.4 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — É ava-
liada através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido ou Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20,16,12,8 e 4 valores, sendo a sua ponderação para 
a avaliação final de 25 %.

16 — Entrevista Profissional de Seleção é avaliada segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20,16,12, 
8 e 4 valores, sendo a sua ponderação para a avaliação final de 30 %.

17 — Cada um dos métodos de seleção, é eliminatório.
18 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido 

uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não 
lhes sendo aplicado o método seguinte.

18.1 — Os candidatos que não compareçam a qualquer uma das 
provas consideram -se automaticamente excluídos do procedimento 
concursal.

19 — Os resultados obtidos em cada método de seleção serão afixados 
através de uma lista ordenada alfabeticamente, no placard da Divisão 
de Recursos Humanos e disponibilizados na sua página eletrónica, 
(www.cm -silves.pt).

19.1 — A ordenação final dos candidatos que completem o proce-
dimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa de 
0 a 20 valores, em resultado da média ponderada das classificações 
quantitativas obtidas em cada método de seleção.

20 — A valoração final dos métodos de seleção será a obtida através 
da seguinte fórmula:

VF = (PC × 45 %) + (AP × 25 %) + (EPS × 30 %)

em que:
VF = Valoração final;
PC = Prova de Conhecimentos;
AP = Avaliação Psicológica;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

Ou
VF = (AC × 45 %) + (EAC × 25 %) + (EPS × 30 %)

em que:
VF = Valoração final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competências;
EPS= Entrevista Profissional de Seleção.

21 — Exclusão e notificação dos candidatos: Os candidatos excluídos 
serão notificados através de ofício registado, de acordo com a alínea b) 
do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, para 
a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

22 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de ofício 
registado, do dia, hora e local, para a realização dos métodos de se-
leção, nos termos do artigo 32.º e alínea b) do n.º 3, do artigo 30.º da 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

23 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
é notificada aos candidatos para a realização da audiência prévia dos 
interessados nos termos do Código de Procedimento Administrativo.

24 — Os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no 
decurso da aplicação dos métodos de seleção, são notificados do ato de 
homologação da lista de ordenação final, sendo igualmente publicada 
na 2.ª série (parte H) do Diário da República, afixada no placard da 
Divisão de Recursos Humanos e disponibilizada na página eletrónica 
do Município.

25 — A lista de ordenação final dos candidatos obedece aos critérios 
de ordenação preferencial, em caso de igualdade de valoração, estatuídos 
pelo o artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

26 — A ata do júri onde consta os parâmetros da avaliação e respetiva 
ponderação por cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final do método é facultada aos 
candidatos sempre que solicitada.

27 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente 
publicação, na página eletrónica da Câmara Municipal de Silves (www.
cm -silves.pt) e por extrato, no prazo máximo de 3 dias úteis, contados 
da mesma data, num jornal de expansão nacional.

28 — Quota de Emprego para pessoas com deficiência — Poderão 
concorrer pessoas com deficiência, cujo grau de incapacidade seja igual 
ou superior a 60 %, nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro.

28.1 — Em todas as referências, os candidatos portadores de 
deficiência têm preferência em igualdade de classificação, a qual pre-
valece sobre qualquer outra preferência legal, de acordo com o n.º 3 
do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 3 de fevereiro de 2001.

28.2 — Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º 
e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, 
os candidatos com deficiência, devem declarar, no requerimento de 
admissão sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade 
e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do 
documento comprovativo.

Deverão ainda os mesmos candidatos mencionar no requerimento 
todos os elementos necessários ao processo de seleção, nomeadamente 
as suas capacidades comunicação/expressão.

29 — 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, providen-
ciado escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação, conforme despacho publicado no Diário da República 
n.º 77, 2.ª série de 31 de março, de 2000.

30 — Composição do júri:
Ref.ª A:
Presidente: Ema Manuel Mestre Gouveia da Cunha, Técnica Superior

Vogais Efetivos:
Nelson António Batista de Sousa, Técnico Superior, que substituirá 

o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Fernando António Neves Oliveira, Assistente Operacional
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Vogais Suplentes:
Carlos Manuel Pires Viegas, Assistente Operacional
Manuel Alexandre Saraiva de Araújo Lopes, Chefe de Divisão de 

Obras Municipais e Trânsito

Ref.ª B:
Presidente: Ema Manuel Mestre Gouveia da Cunha, Técnica Superior

Vogais Efetivos:
Nelson António Batista de Sousa, Técnico Superior, que substituirá 

o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Pedro Manuel Patrício da Silva, Assistente Operacional

Vogais Suplentes:
Hermenegildo Henrique Águas Silva, Assistente Operacional
Manuel Alexandre Saraiva de Araújo Lopes, Chefe de Divisão de 

Obras Municipais e Trânsito

Ref.ª C:
Presidente: Ema Manuel Mestre Gouveia da Cunha, Técnica Superior

Vogais Efetivos:
Nelson António Batista de Sousa, Técnico Superior, que substituirá 

o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
José Manuel Leiria Martins, Assistente Operacional

Vogais Suplentes:
Edmunndo José Martins Nunes, Assistente Operacional
Manuel Alexandre Saraiva de Araújo Lopes, Chefe de Divisão de 

Obras Municipais e Trânsito

Ref.ª D:
Presidente: Ema Manuel Mestre Gouveia da Cunha, Técnica Superior

Vogais Efetivos:
Nuno Miguel Colaço Afilhado, Assistente Técnico que substituirá o 

Presidente nas suas faltas e impedimentos;
José António Guerreiro Rosa da Silva, Assistente Operacional

Vogais Suplentes:
Hernâni Rosendo Patrício, Assistente Operacional
Manuel Alexandre Saraiva de Araújo Lopes, Chefe de Divisão de 

Obras Municipais e Trânsito
7 de outubro de 2016. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 

Gonçalves da Palma.
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 MUNICÍPIO DE SINES

Aviso n.º 13379/2016
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da Câmara de Sines, 

torna público que em Reunião Ordinária pública realizada em 15 de 
setembro de 2016, deliberou aprovar a alteração ao Regulamento Mu-
nicipal das Edificações Urbanas.

A referida alteração ao Regulamento foi posteriormente aprovado em 
sessão ordinária da Assembleia Municipal de 30 de setembro, e entrará 
em vigor no quinto dia útil após a data da presente publicação.

O referido Regulamento encontra -se disponível para consulta no 
portal do Município em www.sines.pt, e poderá ser consultado nos 
serviços municipais.

13 de outubro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Nuno 
José Gonçalves Mascarenhas.

Proposta de alteração do RMEU

Nota Justificativa
Perante a necessidade de adaptação do Regulamento Municipal de 

Edificações Urbanas (RMEU), às novas exigências legais, designada-
mente às resultantes da simplificação de procedimentos, procede -se à 
alteração dos artigos 5.º, 8.º, 10.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 19.º, 20.º, 22.º, 
25.º, 32.º, 34.º, 37.º, e 38.º, bem como à introdução dos artigos 16.º -A, 

16.º -B, e 16.º -C, os quais versam, respetivamente, sobre «caves», «es-
tacionamento em edifícios» e «drenagem de águas pluviais».

Considerando a necessidade de adaptação referida, aproveita -se, ainda, 
para adaptar a redação do regulamento ao novo Acordo Ortográfico.

O presente regulamento, foi submetido a apreciação pública, nos 
termos do n.º 1 do artigo 101.º, do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, da qual 
resulta a redação final submetida a aprovação da Câmara Municipal de 
Sines em 15 de setembro de 2016 e da Assembleia Municipal de Sines 
em 30 de setembro de 2016.

TÍTULO I

Parte geral

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Norma Habilitante

O presente Regulamento tem o seu suporte legal, genericamente, no 
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, republicada 
pela Lei n.º 5 -A/02, de 11 de janeiro, retificada pelas Declarações de 
Retificação n.os 4/02, de 06 de fevereiro e 9/02, de 05 de março e espe-
cificamente no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, no Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 38 382, de 07 de 
agosto de 1951 e na Lei n.º 53 -E/06, de 29 de dezembro.

Artigo 2.º

Objeto e Âmbito de Aplicação

O presente Regulamento estabelece os princípios e regras aplicáveis à 
urbanização e edificação, bem como as regras subjacentes ao lançamento 
e liquidação de taxas e tarifas devidas pela realização de operações 
urbanísticas e à fixação de compensações, no município de Sines, sem 
prejuízo do disposto na legislação em vigor que lhe for aplicável, de-
signadamente nos planos municipais de ordenamento do território e no 
Regulamento e Tabela Geral de Taxas do Município de Sines.

Artigo 3.º

Definições

Além das definições constantes dos Planos Municipais de Orde-
namento do Território do Concelho de Sines, do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas e do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação, para efeitos deste Regulamento são adotadas as definições 
aprovadas pelo Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, sendo 
que, em caso de dúvida ou contradição, prevalecerão estas últimas.

CAPÍTULO II

Dos técnicos

Artigo 4.º

Autoria de Projetos

1 — Apenas podem subscrever projetos os Técnicos que se encon-
trem inscritos em associação pública de natureza profissional e que 
façam prova da validade da sua inscrição aquando da apresentação 
do requerimento inicial, bem como aqueles cuja atividade não es-
tando, embora, abrangida por associação pública, para os projetos 
que possuam habilitação adequada nos termos do disposto no regime 
da qualificação profissional exigível aos autores de projetos de obras 
ou em legislação especial relativa a organismo público oficialmente 
reconhecido.

2 — O disposto no número anterior aplica -se, com as necessárias 
adaptações, aos Coordenadores de Projeto, aos Técnicos Responsáveis 
pela Direção Técnica da Obra e aos Diretores de Fiscalização.


