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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso n.º 1/2001 (2.ª série) — AP.  — Torna-se público que
o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança foi apro-
vado pela Assembleia Municipal de Olhão na sessão ordinária
realizada no dia 27 de Abril de 2000.

8 de Novembro de 2000. — O Presidente da Assembleia Mu-
nicipal, António Francisco Ventura Pina.

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança

Concelho de Olhão

Preâmbulo

A Lei n.º 33/98, de 18 de Julho, veio criar os conselhos mu-
nicipais de segurança, qualificando-os de entidades de nature-
za consultiva, de articulação e de cooperação.

Para a prossecução dos seus objectivos e para o exercício das
suas competências, o Conselho Municipal de Segurança deve dis-
por de um regulamento de funcionamento, onde se estabeleçam
regras mínimas de organização e de articulação, bem como a
respectiva composição.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

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, no
âmbito da segurança.

Artigo 2.º

Objectivos

Os objectivos a prosseguir pelo Conselho, são definidos no
artigo 3.º da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho, e são os seguintes:

a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da
situação de segurança na área do município, através da
consulta entre todas as entidades que o constituem;

b) Formular propostas de solução para os problemas de mar-
ginalidade e segurança dos cidadãos no respectivo mu-
nicípio e participar em acções de prevenção;

c) Promover a discussão sobre medidas de combate à
criminalidade e à exclusão social do município;

d) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as en-
tidades que julgue oportunos e directamente relaciona-
dos com as questões de segurança e inserção social.

Artigo 3.º

Competências

Compete ao Conselho, para a persecução dos objectivos de-
finidos no artigo anterior, emitir parecer sobre as seguintes maté-
rias:

a) A evolução dos níveis de criminalidade na área do mu-
nicípio;

b) O dispositivo legal de segurança e a capacidade opera-
cional das forças de segurança no município;

c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âm-
bito do município;

d) Os resultados da actividade municipal de protecção ci-
vil e de combate a incêndios;

e) As condições materiais e os meios humanos empregues
nas actividades sociais de apoio aos tempos livres, par-
ticularmente dos jovens em idade escolar;

f) A situação sócio-económica municipal;
g) O acompanhamento e apoio das acções dirigidas, em parti-

cular, à prevenção da toxicodependência e à análise da
incidência social do tráfico de droga;

h) O levantamento das situações sociais que, pela sua parti-
cular vulnerabilidade, se revelem de maior potencialidade
criminógena e mais carecidas de apoio à inserção.

CAPÍTULO II

Organização e funcionamento

SECÇÃO I

Da composição e presidência

Artigo 4.º

Composição

1 — Integram o Conselho:

a) O presidente da Câmara Municipal;
b) O vereador do pelouro (só no caso de não ser o presi-

dente a exercê-lo directamente);
c) O presidente da Assembleia Municipal;
d) Todos os presidentes da juntas de freguesia do conce-

lho;
e) Um representante do Ministério Público da Comarca de

Olhão;
f) O capitão do Porto de Olhão;
g) O comandante da Polícia de Segurança Pública de Olhão;
h) O comandante da Guarda Nacional Republicana (Brigada

Fiscal de Olhão);
i) O comandante da Guarda Nacional Republicana (Posto

Territorial de Olhão);
j) O comandante da Guarda Nacional Republicana (Posto

Territorial da Fuzeta);
k) O comandante do corpo de Bombeiros Municipais de

Olhão;
l) Um representante da Protecção Civil no Concelho;
m) Um representante do Projecto Vida;
n) Os responsáveis pelos seis organismos de assistência so-

cial constantes do anexo I neste Regulamento;
o) Os responsáveis das quatro associações económicas pa-

tronais e sindicais constantes do anexo II  deste Regula-
mento;

p) Os 15 cidadãos designados pela Assembleia Municipal,
constantes do anexo III  deste Regulamento.

2 — Os membros do conselho designados ao abrigo das
alíneas e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), e o), podem ser substi-
tuídos, a todo o tempo, pelas entidades que os designaram.

3 — O mandato dos membros do conselho designados ao abrigo
da alínea p) cessa com o fim do mandato da Assembleia Mu-
nicipal que os designou, devendo porém manter-se em funções
até à sua recondução ou à designação dos membros que os subs-
tituam.

Artigo 5.º

Presidência

1 — O Conselho é presidido pelo presidente da Câmara Mu-
nicipal;

2 — Compete ao presidente abrir e encerrar as reuniões e di-
rigir os respectivos trabalhos, podendo ainda suspendê-las ou
encerrá-las antecipadamente, quando circunstâncias excepcionais
o justifiquem.

3 — O presidente é coadjuvado no exercício das suas fun-
ções por um secretário, designado de entre os membros do Con-
selho.

4 — O presidente é substituído nas suas faltas ou impedimentos
por um dos membros do Conselho por ele designado.

SECÇÃO II

Das reuniões

Artigo 6.º

Periodicidade e local das reuniões

1 — O Conselho reúne ordinariamente uma vez por tri-
mestre.

2 — As reuniões realizam-se no edifício sede do município
ou, por decisão do presidente, em qualquer outro local do ter-
ritório municipal.
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Artigo 7.º

Convocação das reuniões

1 — As reuniões são convocadas pelo presidente com a an-
tecedência mínima de 10 dias, constando da respectiva convo-
catória o dia e hora em que esta se realizará.

2 — Em caso de alteração do local da reunião deve o presi-
dente, na convocatória, indicar o novo local.

Artigo 8.º

Reuniões extraordinárias

1 — As reuniões extraordinárias terão lugar mediante convo-
cação escrita do presidente, por sua iniciativa ou a requerimento
de pelo menos um terço dos seus membros, devendo neste caso
o respectivo requerimento conter a indicação do assunto que se
deseja ver tratado.

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
10 dias seguintes à apresentação do pedido, mas sempre com a
antecedência mínima de quarenta e oito horas sobre a data da
reunião extraordinária.

4 — Da convocatória devem constar, de forma expressa e es-
pecificada, os assuntos a tratar na reunião.

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 respectiva competência e o
pedido seja apresentado por escrito com a antecedência míni-
ma de cinco dias sobre a data da convocação da reunião.

3 — 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.

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

Artigo 10.º

Quórum

1 — O Conselho funciona com a presença da maioria dos seus
membros.

2 — Passados trinta minutos sem que haja o quórum, referi-
do, o Conselho funciona desde que esteja presente um terço dos
seus membros.

Artigo 11.º

Uso da palavra

A palavra será concedida aos membros do Conselho por or-
dem de inscrição, não podendo cada intervenção exceder cinco
minutos.

SECÇÃO III

Dos pareceres

Artigo 12.º

Elaboração dos pareceres

1 — Para o exercício das suas competências, os pareceres são
elaborados por um membro do Conselho, designado pelo presidente.

2 — Sempre que a matéria em causa o justifique, poderão ser
constituídos grupos de trabalho, que terão por objectivo a apre-
sentação de um projecto de parecer.

Artigo 13.º

Aprovação de pareceres

1 — Os projectos de parecer são apresentados aos membros
do Conselho com, pelo menos, cinco dias de antecedência da
data agendada para o seu debate e aprovação.

2 — Os pareceres são votados globalmente, considerando-se
aprovados quando reúnam o voto favorável da maioria dos mem-
bros presentes na reunião.

3 — Quando um parecer for aprovado com votos contra, os
membros discordantes podem requerer que conste do respecti-
vo parecer a sua declaração de voto.

Artigo 14.º

Periodicidade e conhecimento dos pareceres

1 — Os pareceres a emitir pelo Conselho têm periodicidade
anual.

2 — Os pareceres aprovados pelo conselho são remetidos pelo
presidente, para a Câmara Municipal, para a Assembleia Mu-
nicipal, com conhecimento às autoridades de segurança com com-
petência no território do município.

SECÇÃO IV

Das actas

Artigo 15.º

Actas da reunião

1 — De cada reunião será lavrada acta na qual se registará
o que de essencial se tiver passado, nomeadamente as faltas ve-
rificadas, os assuntos apreciados, os pareceres emitidos, o re-
sultado das votações e as declarações de voto.

2 — As actas são postas à aprovação de todos os membros
no final da respectiva reunião ou no início da seguinte.

3 — As actas serão elaboradas sob a responsabilidade do se-
cretário, o qual, após a sua aprovação, as assinará, conjuntamente
com o presidente.

4 — Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de
uma acta, donde constem ou se omitam tomadas de posição suas,
pode posteriormente juntar à mesma uma declaração sobre o
assunto.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 16.º

Posse

Os membros do Conselho tomam posse perante a Assembleia
Municipal.

Artigo 17.º

Apoio logístico

Compete à Câmara Municipal dar o apoio logístico necessá-
rio ao funcionamento do Conselho.

Artigo 18.º

Casos omissos

Quaisquer dúvidas que surjam, na interpretação deste Regu-
lamento ou perante casos omissos, serão resolvidas por delibe-
ração da Assembleia Municipal.

Artigo 19.º

Produção de efeitos

O presente Regulamento produz efeitos logo após a sua apro-
vação definitiva pela Assembleia Municipal de Olhão.

ANEXO I

[alínea n) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento]

Centro de Bem Estar Social N.ª Sr.ª de Fátima.
Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão.
Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de Olhão).
Santa Casa da Misericórdia de Olhão.
Santa Casa da Misericórdia de Moncarapacho.
Centro Social N.ª Sr.ª do Carmo — Fuzeta.
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ANEXO II

[alínea o) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento]

ACRAL — Associação de Comerciantes do Algarve.
ANTRAL — Associação Nacional dos Transportes Rodoviá-

rios em Automóveis Ligeiros.
Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Sul.
OLHAMAR — Associação de Pequenos e Médios Armado-

res de Pesca.

ANEXO III

[alínea p) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento]

1 — José Salvador Mendes Segundo (Dr.).
2 — Alberto Pires Teixeira (Rev. P.).
3 — Luís Gonzaga (Rev. P.).
4 — Neusa de Lurdes Dias Ferreira Madeira (Prof.).
5 — João Manuel Pires Manita (Prof.).
6 — Ivo Manuel Neto Madeira (Prof.).
7 — José Alberto Florêncio Barros (Prof.).
8 — António Humberto Camacho dos Santos (Prof.).
9 — Maria Teresa R. H. Ferreira Branco (Prof.).

10 — Maria Filomena Neto (Dr.ª).
11 — João Manuel F. Brito Camacho (Dr.).
12 — Maria do Rosário Coelho.
13 — Rogério Gregório Silva (Dr.).
14 — Zélia Maria M. Viegas Gago (Prof.).
15 — Jorge Manuel Martins Bragança (Prof.).

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso n.º 2/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos efei-
tos se torna público que, por despacho de 18 de Outubro de 2000,
foi celebrado o contrato de trabalho a termo certo pelo perío-
do de um ano, com início a 2 de Novembro do ano em curso,
com o trabalhador João António Castanheira Leite, para exer-
cer as funções de coveiro, a que corresponde o vencimento de
85 900$, escalão 1, índice 147.

Estas funções serão exercidas no cemitério municipal. (Isen-
to de visto de Tribunal de Contas.)

6 de Novembro de 2000. — O Presidente da Câmara, Manu-
el Castro Azevedo.

Aviso n.º 3/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos efei-
tos se torna público que, por despacho de 6 de Novembro de
2000, foi celebrado o contrato de trabalho a termo certo pelo
período de um ano, com início a 7 de Novembro de 2000, por
urgente conveniência de serviço, com a trabalhadora Susana
Henriques Marques Tavares, para exercer funções de assisten-
te da acção educativa, a que corresponde o vencimento de
111 600$. Estas funções serão para ser exercidas na Pré-Primária
de Agadão. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Novembro de 2000. — O Presidente da Câmara, Manu-
el Castro Azevedo.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Aviso n.º 4/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos
efeitos e nos termos da alínea b) do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, se torna público que, para
tomar posse dos lugares de cantoneiro de limpeza do quadro
desta Câmara Municipal, rescindiram os contratos a prazo que
tinham celebrado com esta autarquia, os seguintes funcioná-
rios:

Ana Cristina Ferreira Nogueira Martins.
Ana Paula Santos Ferreira Lourenço Lopes.
Isaura de Jesus Almeida Bica.
Paula Alexandra da Silva Lopes.
Teresa Maria Ventura Grelado Oliveira.

22 de Novembro de 2000. — O Vereador do Pelouro de Re-
cursos Humanos, Álvaro Costa.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso n.º 5/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos efei-
tos torna-se público que, por meu despacho datado de 25 de Ou-
tubro de 2000, foi deferido o pedido de rescisão do contrato de
trabalho a termo certo de José Manuel Santos Rodrigues, auxi-
liar administrativo, a partir de 28 de Outubro de 2000.

23 de Novembro de 2000. — A Vereadora dos Serviços Mu-
nicipais do Urbanismo, Recursos Humanos e Saúde Ocupacio-
nal, Maria de Fátima de Alegria Antunes Valença Mourinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARES

Aviso n.º 6/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos efei-
tos e em cumprimento com o n.º 1 do artigo 34.º do Decreto--
Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, ao abrigo
da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do citado diploma, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, tor-
na-se público que, por despacho do presidente datado 2 Outu-
bro de 2000, foi celebrado em 23 de Novembro de 2000, por
três meses, o contrato de trabalho a termo certo, com Amadeu
Fernandes Martins na categoria de nadador-salvador.

28 de Novembro de 2000. — O Vereador em exercício, Car-
los Manuel Vilela Pereira.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ

Aviso n.º 7/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos efei-
tos se torna público que, por despacho do presidente da Câma-
ra datado de 18 de Outubro de 2000, foi contratado a termo certo,
para auxiliar de acção educativa, pelo prazo de seis meses, nos
termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 18.º do De-
creto-Lei n.º 427/89, de 7 Dezembro, por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, Maria Amália Nogueira de Sousa
Silva, com efeitos a partir de 23 de Outubro de 2000.

22 de Novembro de 2000. — O Presidente da Câmara, Fran-
cisco Rodrigues Araújo.

Aviso n.º 8/2001 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos efeitos
se torna público que, por despacho do presidente da Câmara datado
de 25 de Outubro de 2000, foi contratado a termo certo, para
técnico superior de educação física (estagiário), pelo prazo de seis
meses, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 Dezembro, por força do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, David Alberto Fernandes Pe-
reira, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2000.

22 de Novembro de 2000. — O Presidente da Câmara, Fran-
cisco Rodrigues Araújo.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Aviso n.º 9/2001 (2.ª série) — AP.  — Rui Miguel da Silva,
presidente da Câmara Municipal de Arganil:

Faz público, em cumprimento do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, que foi celebrado entre esta Câmara Municipal e a traba-
lhadora Ana Maria Moura Dinis, na categoria de auxiliar téc-
nico de bibliotecas, escalão 1, índice 191, a partir de 16 de
Novembro de 2000, por período de 12 meses, contrato de tra-
balho a termo certo, nos termos do disposto no artigo 18.º do
mesmo diploma legal, com redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 218/98.

17 de Novembro de 2000. — O Presidente da Câmara, Rui
Miguel da Silva.

Aviso n.º 10/2001 (2.ª série) — AP.  — Rui Miguel da Silva,
presidente da Câmara Municipal de Arganil:

Faz público que, de acordo com o seu despacho datado de 23 de
Outubro de 2000, e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, foi renovado por mais 12 meses, nos termos do ar-


