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d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente:

Os previstos no artigo 8.º da Lei 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;
Identificação da relação jurídica de emprego público previamente 

estabelecida, quando exista, bem como da carreira e categoria de que 
seja titular, da actividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce 
funções;

Os relativos ao nível habilitacional e à área de formação académica 
ou profissional;

e) Opção por métodos de selecção nos termos do n.º 2 do artigo 53.º 
da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro;

f) O candidato deve declarar serem verdadeiros os factos constantes 
da candidatura.

13 — A apresentação de candidatura em suporte de papel deverá ser 
acompanhada, sob pena de exclusão, do currículo vitae e de fotocópia 
legível do certificado de habilitações ou outro documento idóneo, le-
galmente reconhecido para o efeito. A candidatura deverá, ainda, ser 
acompanhada dos certificados das acções de formação frequentadas e 
demais documentos comprovativos dos restantes elementos constantes 
no currículo vitae que possam relevar para a apreciação do mérito dos 
candidatos, sob pena de não serem considerados.

14 — Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos 
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), c) d) e 
e) do ponto 7) do presente aviso, desde que declarem sob compromisso 
de honra, no próprio requerimento e em alíneas separadas, a situação 
precisa em que se encontram relativamente a cada um deles.

15 — Aos candidatos que exerçam funções nesta Câmara Municipal 
não é exigida a apresentação de outros documentos comprovativos dos 
factos indicados no currículo, desde que expressamente refiram que os 
mesmos se encontram arquivados no seu processo individual.

16 — Métodos de selecção: considerando o carácter excepcional e 
urgente do presente procedimento concursal (conforme fundamentação 
constante do despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 3 de Abril 
do corrente ano) e o disposto no n.º 4, do artigo 53.º da Lei 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, os métodos de selecção a utilizar são: a Avaliação 
Curricular (AC), como método de selecção obrigatório e a Entrevista 
Profissional de Selecção (EPS), como método facultativo.

17 — A Ordenação Final resulta da aplicação da fórmula seguinte:
OF = AC × 70 % + EPS 30 %

em que:
OF — Ordenação Final;
AC — Avaliação Curricular;
EPS — Entrevista Profissional de Selecção.

18 — Considerando o disposto no artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro, a utilização dos métodos de selecção indicados será 
efectuada de forma faseada, atendendo à urgência e celeridade que 
importa imprimir ao presente procedimento concursal, sendo que a apli-
cação do segundo método será efectuada apenas a parte dos candidatos 
aprovados no método anterior, a convocar por tranches sucessivas de 
30 candidatos, por ordem decrescente de classificação, respeitando a 
prioridade legal da sua situação jurídico -funcional, até à satisfação das 
necessidades dos serviços.

19 — Composição do júri de selecção:
19.1 — Ref. A) e B): Presidente — Carlos Silva Santiago, Vice-Pre-

sidente da Câmara Municipal com os pelouros da Cultura, Educação 
e Acção Social; Vogais efectivos: 1.º Vogal — Jaime Manuel Oliveira 
Ferreira, técnico superior — área de gestão e desenvolvimento social;

2.º Vogal — Liliana Patrícia Ferreira Pereira Cardoso, técnica supe-
rior — área jurídica/gestão de recursos humanos. Vogais suplentes: 1.º 
Vogal — Carlos Manuel Neves Paiva, técnico superior — área de gestão 
de recursos humanos; 2.º Vogal — Virgínia de Jesus Santos Almeida, 
técnica superior — área de gestão de recursos humanos. O presidente 
do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo primeiro 
vogal efectivo.

19.2 — Ref. C) Presidente — Carlos Manuel Ramos dos Santos, 
Vereador em regime de permanência com o pelouro das Obras; Vo-
gais efectivos: 1.º Vogal — Joaquim Carlos Freire Saldanha, técnico 
superior — área de engenharia civil; 2.º Vogal — Liliana Patrícia Fer-
reira Pereira Cardoso — técnica superior área jurídica/gestão de re-
cursos humanos. Vogais suplentes: 1.º Vogal — Carlos Manuel Neves 
Paiva, técnico superior — área de gestão de recursos humanos; 2.º 
Vogal — Maria de Fátima Pinto Diogo Leitão, técnico superior — área 
de administração autárquica.

20 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos têm acesso às actas do 
júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação 

de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha classificativa e 
o sistema de valoração final do método, desde que as solicitem.

21 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

22 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publi-
cada na 2.ª série do Diário da República, afixada no átrio dos Paços do 
Concelho e disponibilizada na sua página electrónica.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa “a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação”.

24 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e 
para efeitos de admissão a concurso os candidatos com deficiência devem 
declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o 
respectivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de 
comunicação/expressão a utilizar no processo de selecção, nos termos 
do diploma mencionado.

25 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do diploma citado 
no ponto anterior, no procedimento concursal em que o número de lu-
gares a preencher seja inferior a 10 e igual ou superior a três é garantida 
a reserva de um lugar para candidatos com deficiência.

14 de Abril de 2009. — O Presidente da Câmara, José Mário de 
Almeida Cardoso.

301676825 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso n.º 8425/2009

Período de discussão pública do pedido de licenciamento 
de operação de loteamento

Para efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/2007, 
de 04 de Setembro, e, com base no disposto no artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada 
pelo Decreto -Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, torna -se público que 
se irá proceder à abertura do período de discussão pública do projecto 
de loteamento LT/7007/1985, de Alteração ao Alvará de Loteamento 
n.º 8/1989, sito em Massamá, freguesia de Queluz, em nome de Manuel 
Augusto Pereira por um período de 15 (quinze) dias úteis, contados 8 
(oito) dias úteis após a publicação do presente Aviso.

O projecto do loteamento encontra -se disponível na Câmara Muni-
cipal de Sintra, Departamento de Urbanismo, Praça Afonso Henriques, 
na Portela de Sintra.

Os interessados poderão consultar o projecto de loteamento, infor-
mação técnica elaborada pelos serviços municipais, assim como, os 
pareceres, autorizações ou aprovações emitidos pelas entidades exteriores 
ao município, documentos que fazem parte integrante do processo de 
loteamento, podendo elaborar as suas sugestões, observações e recla-
mações em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 
de Sintra.

3 de Abril de 2009. — O Director Municipal do Planeamento Es-
tratégico e Urbanismo, por delegação de competências, Luís Ferreira.

301650937 

 Aviso n.º 8426/2009
1 — Ao abrigo do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 de 

Março e para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de Julho, adaptado à Administração Local por força do Decreto -Lei 
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna -se público que, por despacho do Ex.mo 
Senhor Presidente da Câmara, de 07/04/2009, no uso de competências 
conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, se encontra aberto concurso externo de ingresso para 
admissão a estágio, com vista ao provimento dos lugares necessários 
e não ocupados que se indicam, conforme mapa de pessoal desta Câ-
mara Municipal, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 27 
Novembro de 2008, sob proposta aprovada em Reunião de Câmara de 
12 de Novembro de 2008:

Referência n.º14/2009;
Número de lugares — 40;
Carreira — Polícia Municipal;
Categoria — Agente Municipal de 2.ª Classe.

2 — Descrição sumária das funções — as constantes no Mapa III, 
Anexo IV, ao Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17 de Março.
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3 — Vencimento — A remuneração no período de estágio, bem como 
após provimento na categoria de Agente Municipal de 2.ª Classe será 
a resultante do regime previsto no Mapa I, Anexo II ao Decreto -Lei 
n.º 39/2000, de 17 de Março.

4 — Métodos de selecção a aplicar:
4.1 — Prova teórica escrita de conhecimentos, gerais e específicos, 

com carácter eliminatório (considerando -se, para tanto, as classificações 
inferiores a 9,5 valores), com a duração total de 3 horas, visando avaliar 
os níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos, 
exigíveis e adequados ao exercício das funções;

4.2 — Exame psicológico de selecção, com carácter eliminatório 
(considerando -se, para tanto, as menções qualitativas “Com reservas” e 
“Não favorável”, correspondendo -lhe as classificações de 8 e 4 valores, 
respectivamente), visando avaliar as capacidades intelectuais, de avalia-
ção e intervenção e as características de personalidade dos candidatos, 
a fim de determinar a sua adequação à função de agente de um serviço 
de polícia municipal;

4.3 — Exame médico de selecção, com carácter eliminatório 
(considerando -se, para tanto, a menção de “Não apto”), visando ava-
liar as condições físicas e psíquicas dos candidatos, tendo em vista 
determinar a sua aptidão para o exercício da função da carreira de 
polícia municipal;

4.4 — Entrevista profissional de selecção visando avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos, e em que serão considerados com 
parâmetros relevantes, a postura física e comportamental, a expressão 
verbal, a sociabilidade, a experiência, o espírito crítico e a maturidade 
do candidato.

5 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista profissional 
de selecção, bem como o sistema de classificação final, constam de acta 
de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos 
sempre que solicitada.

6 — Prova de conhecimentos:
6.1 — — Serão avaliados conhecimentos gerais e específicos, sendo 

constituída por duas partes distintas: a primeira parte pretende avaliar os 
conhecimentos de cultura geral e o domínio da língua portuguesa, com 
duração de uma hora e trinta minutos; a segunda parte incidirá sobre 
a legislação constante do programa de provas abaixo indicado, com 
consulta dos diplomas legais referidos, sem anotações, tendo igualmente 
uma duração de uma hora e trinta minutos.

6.2 — — Programa da prova de conhecimentos específicos: Quadro 
de transferência de atribuições e competências para as autarquias — Lei 
n.º 159/99, de 14 de Setembro; Quadro de competências e regime ju-
rídico dos órgãos dos municípios e das freguesias — Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5  -A/2002, de 11 de Janeiro 
e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro; Código de Procedimento 
Administrativo — Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro; Estatuto disciplinar dos tra-
balhadores que exercem funções públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, 
de 09 de Setembro; Lei -quadro, que define o regime e forma de criação 
das policias municipais — Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio; Regime 
Jurídico das contra -ordenações — Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de 
Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 244/95, 
de 14 de Setembro, pelo Decreto -Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro 
e pela Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro.

6.3 — A legislação indicada é a que se encontra publicada e ou em 
vigor à data de elaboração do programa das provas de conhecimen-
tos. Qualquer alteração legislativa posterior será considerada pelo júri 
aquando da elaboração do enunciado da prova, cabendo aos candidatos 
proceder, por sua iniciativa, às actualizações que se vierem a revelar 
necessárias.

7 — Legislação aplicável — Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17 de Março; 
Decreto -Lei n.º 40/2000, de 17 de Março; Decreto -Lei n.º 197/2008, de 
07 de Outubro; Portarias n.º 247 -A/2000 e n.º 247 -B/2000, de 8 de Maio; 
Decreto -Lei n.º 265/88, de 28 de Julho; Decreto -Lei n.º 353 -A/89, de 16 de 
Outubro; Decreto -Lei n.º 204/98 de 11 de Julho; Decreto -Lei n.º 238/99, 
de 25 de Junho; Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado 
à administração local pelo Decreto -Lei n.º 401/91, de 17 de Outubro.

8 — Prazo de validade do concurso — O concurso é válido pelo 
prazo de um ano a contar da data da publicação da lista de classificação 
final, sendo que, nos termos da alínea b) do artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão, neste prazo, ser preenchidos os 
lugares vagos existentes e os que vierem a vagar até ao termo do prazo 
de validade.

9 — Local de trabalho — Área do Município de Sintra.
10 — Requisitos de admissão ao concurso:
10.1 — Os requisitos gerais constantes no artigo 29.º do Decreto -Lei 

n.º 204/98, de 11 de Julho, que são os seguintes:
Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei 

especial ou convenção internacional;

Ter 18 anos completos;
Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas 

para o desempenho do cargo;
Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando obri-

gatório;
Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para 

o exercício das funções a que se candidata;
Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

10.2 — Requisitos especiais — são requisitos especiais de admissão, 
nos termos do Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17 de Março, e da Portaria 
n.º 247 -B/2000, de 8 de Maio, os seguintes:

Possuir o 12.º ano de escolaridade ou equivalente;
Ter idade inferior a 28 anos, à data do termo do prazo da candida-

tura;
Não ter altura inferior a: sexo feminino — 1,60 m; sexo mascu-

lino — 1,65 m.

11 — Forma de Ingresso — Regime de Estágio:
11.1 — A admissão a estágio far -se -á de entre indivíduos habilitados 

com o 12.º ano de escolaridade ou equivalente e que reúnam os requisitos 
gerais e específicos de provimento, de idade inferior a 28 anos à data do 
encerramento do prazo da candidatura, dando -se preferência, em caso 
de igualdade de circunstâncias, àqueles que tiverem prestado serviço 
militar nas Forças Armadas em regime de voluntariado ou contrato pelo 
período de um ano.

11.2 — O estágio, com carácter probatório, terá a duração de um ano, 
e inclui a frequência, com aproveitamento, de um curso de formação, 
que conterá obrigatoriamente módulos de natureza administrativa, cívica 
e profissional específica, com a duração de um semestre, a ministrar 
conjuntamente pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica e pela 
Escola Prática de Polícia, sendo dispensados da sua frequência, os 
candidatos que comprovem ter frequentado, com aproveitamento, o 
curso referido.

11.3 — A frequência do estágio será feita em regime de comissão 
de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento, 
conforme o candidato já possua ou não nomeação definitiva na função 
pública;

11.4 — A não obtenção de aproveitamento no curso de formação a 
realizar, bem como no final do estágio, implica o regresso do estagiário 
ao lugar de origem ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a 
qualquer indemnização, consoante se trate de indivíduos providos, ou 
não, definitivamente;

11.5 — Os estagiários aprovados e que se encontrem dentro das 
vagas serão providos a título definitivo, nos lugares vagos de Agente 
Municipal de 2.ª Classe.

12 — Prazo para apresentação das candidaturas — dez (10) dias 
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

13 — Formalização das candidaturas — As candidaturas devem ser 
formalizadas através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal de Sintra e entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, 
com aviso de recepção, para a Secção de Expediente e Arquivo desta 
Câmara Municipal, sita no Largo Virgílio Horta, 2714 -501 Sintra, de-
vendo dele constar:

Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de nasci-
mento, número e data de emissão do Bilhete de Identidade/cartão de 
cidadão e serviço de identificação que o emitiu, morada e código postal, 
telefone de contacto e e -mail);

Habilitações literárias ou profissionais;
Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever apre-

sentar que possam ser relevantes para a apreciação do seu mérito ou 
constituam motivo de preferência legal.

14 — Com os requerimentos deverão ser apresentados os documentos 
seguintes:

Documentos comprovativos da posse dos requisitos de admissão a 
concurso (fotocópia do Bilhete de Identidade/cartão de cidadão, docu-
mento comprovativo do cumprimento do serviço militar, certificado de 
sanidade para o exercício de funções públicas emitido pela autoridade sa-
nitária da respectiva área de residência e certificado de registo criminal);

Certificado ou documento comprovativo das habilitações literárias 
ou profissionais.

Curriculum Vitae detalhado — do qual deve constar: identificação 
pessoal, habilitações literárias, qualificações profissionais (formação 
profissional, estágios praticados e trabalhos efectuados) e experiência 
em áreas funcionais específicas, principais actividades desenvolvidas 
e em que períodos.
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15 — É dispensada a apresentação dos documentos indicados na 
alínea a) do ponto 14, desde que os candidatos declarem no requerimento 
de admissão, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se 
encontram relativamente a cada um dos requisitos de admissão previstos 
nas alíneas a), b), d), e) e f) do ponto 10.1.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos de 
admissão exigíveis dentro do prazo fixado no presente aviso de abertura 
determina a exclusão do candidato do concurso.

16 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei.

17 — Ordenação final dos candidatos — O recrutamento efectua -se 
pela ordem decrescente da ordenação final dos candidatos colocados em 
situação de mobilidade especial e, esgotados estes, dos restantes candida-
tos, nos termos da alínea a) do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, 
de 24 de Março.

18 — As listas de candidatos admitidos/excluídos e de classificação 
final serão publicitadas nos termos e de acordo com o disposto nos ar-
tigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.º, do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, 
e artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, sendo afixadas, 
quando seja caso, no Departamento de Recursos Humanos, sito na Rua 
Dr. Alfredo Costa, n.º 7 — 2710 -524 Sintra.

19 — Constituição do júri:
Presidente — Directora do Departamento de Fiscalização e Polícia Mu-

nicipal, em regime de substituição, Comissário Ana Cristina Neri Correia.
Vogais efectivos:
Técnico Superior (Direito), Carlos Manuel Pisa Flores Piçarra, que 

substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimento.
Técnico Superior (Gestão de Recursos Humanos), Júlio Manuel Fi-

note Almeida.

Vogais suplentes:
Agente Municipal de 1.ª Classe, Sérgio Paulo Valente Alcântara.
Técnica Superior (Gestão de Recursos Humanos), Ana Maria Fer-

nandes Matias de Sousa.

20 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente uma política de igualdade e oportunidade entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escru-
pulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

7 de Abril de 2009. — Por delegação de competências do Presidente 
da Câmara, a Directora do Departamento de Recursos Humanos, Maria 
de Jesus Camões Cóias Gomes.

301667737 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA

Aviso n.º 8427/2009

Plano Director Municipal de Tábua — Proposta de Alteração 
(Espaços Industriais)

Torna -se público, nos termos e para efeitos do n.º 3 do artigo 77.º, do 
n.º 4 do artigo 148.º e do n.º 2 do artigo 149.ºdo Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 316/2007, de 19 de Setembro, alterada pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, 
de 20 de Dezembro, que a proposta de alteração ao Plano Director 
Municipal de Tábua (Espaços Industriais) obteve parecer favorável 
em reunião de Conferência de Serviços, realizada aos 20 dias do mês 
de Março de 2009, e que se encontra aberto, a partir do 5.º dia útil a 
seguir à publicação deste aviso, durante o prazo de 30 dias, o período 
de discussão pública durante o qual os interessados poderão proceder à 
formulação de sugestões, bem como à apresentação de reclamações e 
observações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 
âmbito do respectivo processo de alteração, encontrando -se o processo 
disponível para consulta na Secção Administrativa do Departamento de 
Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, nas horas normais de expediente, 
e na página da Internet do Município de Tábua.

Durante o período referido, os interessados podem apresentar as 
suas observações ou sugestões e pedidos de esclarecimento por escrito, 
fazendo referência ao presente aviso e Plano Director Municipal de 
Tábua — Proposta de Alteração (Espaços Industriais), em documento 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Tábua.

A participação poderá ainda ser feita via Internet através do e -mail: 
geral@cm -tabua.pt

2 de Abril de 2009. — O Presidente da Câmara, Francisco Ivo de 
Lima Portela.

201676314 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 8428/2009

Projecto de Regulamento dos Mercados Grossistas do Município 
de Torres Novas

António Manuel Oliveira Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal 
de Torres Novas:

Torna público, que esta Câmara Municipal deliberou, na reunião 
de 31 de Março de 2009, submeter a apreciação pública para recolha 
de sugestões, o projecto de Regulamento dos Mercados Grossistas do 
Município de Torres Novas, abaixo transcrito, de acordo com o disposto 
no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, devendo 
os interessados, dentro do prazo de 30 dias, a contar da data da sua pu-
blicação no Diário da República, dirigir, por escrito, as suas sugestões 
à Câmara Municipal de Torres Novas, com endereço na Rua General 
António César de Vasconcelos Correia, 2350 -421 Torres Novas ou para 
o correio electrónico: geral@cm -torresnovas.pt.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo e publicados nos jornais 
editados na área do Município.

13 de Abril de 2009. — O Presidente da Câmara, António Manuel 
Oliveira Rodrigues.

Projecto de Regulamento dos Mercados Grossistas 
do Município de Torres Novas

O Decreto -Lei n.º 259/95, de 30 de Setembro, veio regular a actividade 
de comércio por grosso exercida de forma não sedentária, em especial 
a que se realiza em feiras e mercados. Este diploma foi alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 101/98, de 21 de Abril, que veio, entre as modificações 
mais relevantes, consagrar a proibição da realização simultânea de feiras 
grossistas e retalhistas, o reforço do sistema de controlo das entradas e 
o agravamento do regime sancionário.

O Regulamento (CEE) n.º 1035/72, do Conselho, de 18 de Maio de 
1972, veio estabelecer a organização comum de mercado no sector das 
frutas e produtos hortícolas e o Regulamento (CEE) n.º 2251/92, do 
Conselho, de 29 de Julho de 1992, as regras de controlo de qualidade 
das frutas e produtos hortícolas frescos.

Competindo às Câmaras Municipais, nos termos desta legislação, 
autorizar a instalação e funcionamento de feiras e mercados grossistas, 
está também nela consignada a existência de um regulamento interno 
em cada feira grossista, onde deve constar:

a) As condições de admissão dos comerciantes e o modo de proces-
samento das respectivas autorizações de instalação;

b) Os direitos e obrigações dos utentes, compradores e vendedores;
c) O regime jurídico da adjudicação e transmissão dos locais de 

venda;
d) As cauções ou outras formas de garantia exigidas aos titulares de 

locais de venda;
e) As principais normas de funcionamento, nomeadamente as que se 

referem a horários, condições de acesso, documentação exigida para 
a entrada e saída de mercadorias e sua comercialização, taxas a pagar 
pelos utentes, operações de carga, descarga, circulação e estacionamento;

f) O respectivo regime disciplinar.

Assim, no uso das competências fixadas pela alínea a) do n.º 6 do 
artigo 64.º, da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações que lhe foram posteriormente introdu-
zidas, pela Lei 5 -A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos do artigo 7.º do 
Decreto -Lei n.º 259/95, de 30 de Setembro, a Assembleia Municipal de 
Torres Novas aprova o seguinte regulamento.

O presente projecto de Regulamento vai ser submetido a apreciação 
pública, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 118.º do Código 
do Procedimento Administrativo.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Artigo 1.º
Lei Habilitante e Legislação Aplicável

O Presente Regulamento foi elaborado ao abrigo do disposto na 
alínea a), do n.º 2 do artigo 53.º e alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de Janeiro, do n.º 15 da Lei n.º 2/2007, de 15 Janeiro e pelo disposto 
no artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 259/95, de 30 de Setembro, ambos na 
sua redacção actual.

Tem como legislação aplicável a Lei n.º 53 -E/2006, de 29 Dezembro.




