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Artigo 35.º
Dúvidas e Omissões

As lacunas, omissões ou dúvidas de interpretação e integração de 
lacunas suscitadas na aplicação das disposições do presente Regulamento 
serão preenchidas ou resolvidas pelo Presidente da Câmara Municipal 
ou pelo Vereador com delegação de competências.

Artigo 36.º
Norma Revogatória

A partir da data da sua entrada em vigor, ficam revogadas as disposi-
ções contrárias ao estabelecido no presente Regulamento.

Artigo 37.º
Norma transitória

O disposto no n.º 1 e no n.º 3 do artigo 10.º do presente Regulamento 
apenas se aplica às lojas e lugares de venda vagos ou que vagarem após 
a sua entrada em vigor.

Artigo 38.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no 5.º dia útil seguinte ao da 
sua publicação no Diário da República.

311237449 

 MUNICÍPIO DE OVAR

Aviso n.º 5249/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 46.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que, nos termos do n.º 4 do mesmo 
artigo, foi determinado, por meu despacho de 21 de março de 2018, a 
conclusão com sucesso do período experimental referente ao contrato de 
trabalho por tempo indeterminado celebrado com a trabalhadora abaixo 
indicada, com efeitos à data do termo do respetivo período experimental, 
para a categoria de técnico superior, área de economia.

Catarina Alexandra Silva Lopes — 19,00 valores
23 de março de 2018. — O Presidente da Câmara, Salvador Malheiro 

Ferreira da Silva.
311247444 

 MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

Aviso n.º 5250/2018
Torna -se público, que nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, que as listas unitárias de ordenação final, 
foram homologadas pelo Presidente da Câmara, afixadas no Paços do 
Município e disponibilizada na página eletrónica deste Município, em 
nove de abril de dois mil e dezoito, referentes aos procedimentos con-
cursais comuns a seguir identificados, abertos no âmbito do programa de 
regularização extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários, 
criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e publicitados na Bolsa 
de Emprego Público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado:

Ref. 1 — 1 (um) lugar de Técnico Superior — Jurista — Serviços 
Jurídicos — Divisão Administrativa — BEP OE201802/0911

Ref. 2 — 1 (um) lugar de Técnico Superior — Gestão/Recursos 
Humanos — Divisão Administrativa — BEP OE201802/0912

Ref. 3 — 4 (quatro) lugares de Assistente Técnico — Administrati-
vo — Ponto + — Divisão Administrativa — BEP OE201802/0955

Ref. 4 — 1 (um) lugar de Assistente Técnico — Administra-
tivo — Contabilidade — Divisão Financeira — BEP OE201802/0958

Ref. 5 — 1 (um) lugar de Assistente Operacional — Auxiliar 
Administrativo — Contabilidade — Divisão Financeira — BEP 
OE201802/0921

Ref. 6 — 1 (um) lugar de Técnico Superior — Ecoturis-
mo — Turismo — Divisão de Desenvolvimento Municipal — BEP 
OE201802/0916

Ref. 7 — 1 (um) lugar de Assistente Operacional — Auxiliar Ad-
ministrativo — Gabinete Florestal — Divisão de Desenvolvimento 
Municipal — BEP OE201802/0925

Ref. 8 — 1 (um) lugar de Assistente Operacional — Auxiliar Ser-
viços Gerais — Gabinete Florestal — Divisão de Desenvolvimento 
Municipal — BEP OE201802/0930

Ref. 9 — 8 (oito) lugares de Assistente Operacional — Sapador — Ga-
binete Florestal — Divisão de Desenvolvimento Municipal — BEP 
OE201802/0932

Ref. 10 — 2 (dois) lugares de Assistente Operacional — Cantoneiro 
de Limpeza — Obras Municipais — Divisão Técnica de Obras e Urba-
nismo — BEP OE201802/0936

Ref. 11 — 1 (um) lugar de Assistente Operacional — Máquinas 
Pesadas — Obras Municipais — Divisão Técnica de Obras e Urbanis-
mo — BEP OE201802/0939

Ref. 12 — 1 (um) lugar de Assistente Operacional — Canaliza-
dor — Águas e Saneamento — Divisão Técnica de Obras e Urbanis-
mo — BEP OE201802/0940

Ref. 13 — 2 (dois) lugares de Assistente Operacional — Mecâni-
co — Armazém, Oficinas de Viaturas — Divisão Técnica de Obras e 
Urbanismo — BEP OE201802/0943

Ref. 14 — 2 (dois) lugares de Assistente Operacional — Motorista 
de Pesados — Armazém, Oficinas de Viaturas — Divisão Técnica de 
Obras e Urbanismo — BEP OE201802/0945

Ref. 15 — 1 (um) lugar de Técnico Superior — Línguas, Literaturas 
e Culturas (Inglês e Alemão) — Educação — Divisão Sócio Cultural e 
Educativa — BEP OE201802/0920

Ref. 16 — 5 (cinco) lugares de Assistente Técnico — Anima-
ção — Educação — Divisão Sócio Cultural e Educativa — BEP 
OE201802/0963

Ref. 17 — 3 (três) lugares de Assistente Técnico — Adminis-
trativo — Educação — Divisão Sócio Cultural e Educativa — BEP 
OE201802/0965

Ref. 18 — 2 (dois) lugares de Assistente Operacional — Serviços 
Gerais — Educação — Divisão Sócio Cultural e Educativa — BEP 
OE201802/0946

Ref. 19 — 1 (um) lugar de Técnico Superior — Professor (Educa-
ção Física) — Desporto — Divisão Sócio Cultural e Educativa — BEP 
OE201802/0923

Ref. 20 — 2 (dois) lugares de Assistente Operacional — Auxiliar de 
Desporto — Desporto — Divisão Sócio Cultural e Educativa — BEP 
OE201802/0947

Ref. 21 — 1 (um) lugar de Assistente Operacional — Auxiliar Servi-
ços Gerais — Desporto — Divisão Sócio Cultural e Educativa — BEP 
OE201802/0949

Ref. 22 — 1 (um) lugar de Assistente Técnico — Museu — Cultu-
ra — Divisão Sócio Cultural e Educativa — BEP OE201802/0966

Ref. 23 — 1 (um) lugar de Assistente Técnico — Administra-
tivo — Cultura — Divisão Sócio Cultural e Educativa — BEP 
OE201802/0969

Ref. 24 — 2 (dois) lugares de Assistente Técnico — Administrati-
vo — GAP — BEP OE201802/0970

Ref. 25 — 1 (um) lugar de Assistente Operacional — Coveiro — Ar-
mazém, Oficinas de Viaturas — Divisão Técnica de Obras e Urbanis-
mo — BEP OE201802/0951

9 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, José Alberto Pacheco 
Brito Dias.

311260744 

 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Regulamento n.º 233/2018

Conselho Municipal para a Igualdade

Nota justificativa
O Município de Santa Cruz pretende criar o Conselho Municipal para 

a Igualdade de oportunidades entre as Mulheres e Homens, segundo o 
princípio da igualdade, direito fundamental consagrado no artigo 13.º 
da Constituição da República Portuguesa e contemplado na Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, no Tratado de Lisboa e na carta 
Europeia dos Direitos Fundamentais, entre outros documentos, «todos 
os cidadãos nascem livres e iguais», e «têm a mesma dignidade social 
perante a lei».

Sendo uma das prioridades do Município de Santa Cruz a promoção 
da solidariedade e combate à descriminação, é necessário estabelecer 
políticas municipais de justiça social no sentido de potenciar a igualdade 
de oportunidades para todos.

Considerando que o Conselho para a Igualdade será um órgão con-
sultivo, de caráter não vinculativo para o Município, o presente Regula-
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mento será submetido a aprovação da Câmara Municipal, ao abrigo das 
competências previstas na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 
Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. O presente regulamento será ainda submetido a aprovação 
da Assembleia Municipal, ao abrigo das disposições estabelecidas na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo regime.

Artigo 1.º

Definição e objeto

1 — O Conselho Municipal para a Igualdade é um órgão consultivo 
aberto à sociedade civil, que visa promover uma abordagem para a 
igualdade e não discriminação em função da «ascendência, sexo, raça 
ou origem etnia, língua, território de origem, religião ou crença, convic-
ções políticas ou ideológicas, idade e identidade de género» em todas as 
políticas do Município e ainda, avalia as políticas públicas municipais 
de promoção da igualdade e combate à discriminação.

2 — O presente regulamento cria o Conselho Municipal e estabelece 
as suas competências e a composição do conselho.

Artigo 2.º

Princípios

A atividade do Conselho obedece, em especial, aos princípios da 
dignidade da pessoa humana, da universalidade e da igualdade.

Artigo 3.º

Competências

Compete ao Conselho:

a) Emitir pareceres sobre as políticas municipais sobre os direitos de 
cidadania, igualdade de género e não discriminação;

b) Emitir parecer obrigatório sobre as linhas gerais da política muni-
cipal para a igualdade constantes no plano de atividades;

c) Emitir pareceres sobre projetos e iniciativas que o executivo mu-
nicipal entenda submeter -lhe;

d) Pronunciar -se sobre projetos e iniciativas municipais ou outras 
suscetíveis de constituírem ações discriminatória, diretas ou indiretas, 
ou que violem os direitos de cidadania, igualdade e não discriminação, 
a pedido da Câmara Municipal de Santa Cruz ou da Assembleia Mu-
nicipal de Santa Cruz;

e) Propor à Câmara Municipal a realização por esta, ou em coopera-
ção com outras entidades legalmente constituídas e que se ocupem das 
questões principais do Conselho, ações específicas que visam promover 
a cidadania, igualdade e a não discriminação;

f) Apresentar estudos e recomendações a prosseguir na autarquia;
g) Promover a realização de debates sobre a igualdade;
h) Deliberar a constituição de grupos de trabalho e remeter matérias 

para a sua análise;
i) Pronunciar -se sobre o orçamento municipal relativamente às ma-

térias da sua competência.

Artigo 4.º

Composição

O Conselho é composto pelos seguintes membros permanentes:

a) A/O Presidente da Câmara ou o/a Vereador/a com competência 
delegada, que preside;

b) Conselheiro/a municipal para a Igualdade;
c) Um/a representante indicado por cada força partidária com assento 

na Assembleia Municipal;
d) Representantes de organizações governamentais e de organizações 

da sociedade civil, que desenvolvam atividades de objeto do Conselho, 
legalmente constituídas, com intervenção na área do Município de 
Santa Cruz;

e) Um representante nomeado/a de cada uma das divisões/gabinetes 
municipais da orgânica do Município de Santa Cruz;

f) Representante de cada Junta de Freguesia;
g) Representante da PSP local;
h) Representante da CPCJ;
i) Representante do Centro de Saúde Local;
j) Representante das escolas do Primeiro Ciclo;
k) Representante de cada escola dos 2.º e 3 ciclos de cada freguesia;
l) Representante da Segurança Social: Idosos, Crianças, Inclusão 

(CAO) e Bairros Sociais.

Artigo 5.º
Funcionamento

1 — O Conselho reúne, em sessão ordinária, por convocatória da/o 
sua/seu Presidente, duas vezes por ano, sendo uma das reuniões destinada 
a apresentar o plano de atividades para o ano seguinte.

2 — Extraordinariamente, o Conselho reunirá por decisão do/a Presi-
dente ou por proposta devidamente fundamentada subscrita por qualquer 
um dos seus membros legalmente constituídos.

3 — O apoio Logístico necessário ao funcionamento do Conselho 
Municipal para a igualdade, será assegurado pelo Gabinete de Educação 
e de Cidadania.

Artigo 6.º
Votação

1 — O Conselho delibera por maioria simples de votos dos seus 
membros, tendo cada membro direito a um voto.

2 — Em caso de empate na votação, o/a Presidente do Conselho tem 
voto de qualidade.

Artigo 7.º
Competências do/a Presidente

Compete ao Presidente do conselho as seguintes funções:
a) Convocar e presidir as funções;
b) Abrir e encerrar as reuniões, bem como dirigir os respetivos tra-

balhos;
c) Suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, quando cir-

cunstancias excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, 
a incluir na ata da reunião.

Artigo 8.º
Duração dos mandatos

A duração dos mandatos dos membros do Conselho coincide com a 
duração do Mandato do Executivo Municipal.

Artigo 9.º
Regimento

As regras específicas relativas ao modo de funcionamento do Con-
selho constam no Regimento Interno a aprovar pelos seus membros.

Artigo 10.º
Vigência

O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato à sua publi-
cação nos termos legais.

21 de março de 2018. — A Vereadora, Élia Luísa Dias Gonçalves 
Ascensão.

311268926 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 5251/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do 

artigo 3.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que 
foram celebrados os seguintes contratos de trabalho por tempo inde-
terminado:

Por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara de 27 de fevereiro 
de 2018, para a carreira de Técnico Superior, categoria de Técnico Supe-
rior (educação), para a 2.ª posição remuneratória/nível remuneratório 15, 
correspondente a 1.201,48 euros, com Susana Filipa Rodrigues Santos 
e Lia Ana Rodrigues Marques Pinto, cujo início de funções ocorreu em 
12 de março de 2018.

Para a carreira de Assistente Operacional, categoria de Assistente 
Operacional (auxiliar de ação educativa):

Por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara de 24 de janeiro 
de 2018, para a 1.ª posição remuneratória/nível remuneratório 1, corres-
pondente a 580,00 euros, cujo início de funções ocorreu em 02 de abril 
de 2018, com Carla Christine Pisco.

Por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara de 12 de março 
de 2018, para a 1.ª posição remuneratória/nível remuneratório 1, corres-
pondente a 580,00 euros, cujo início de funções ocorreu em 02 de abril 


