
416  Diário da República, 2.ª série — N.º 4 — 5 de janeiro de 2012 

Prof. Luís Alberto Rodrigues de Deus, Representante dos Agrupa-
mentos Verticais das Escolas do concelho de Silves.

Vogais suplentes:
Dra. Maria do Céu Espírito Santo Mateus Gomes, Técnico Superior.
Dra. Ana Patrícia Fernandes Picoito, Técnico Superior.
15 de dezembro de 2011. — A Presidente da Câmara, Dr.a Maria 

Isabel Fernandes da Silva Soares.
305537106 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 181/2012
Fernando Jorge Loureiro de Roboredo Seara, Presidente da Câmara 

Municipal de Sintra, ao abrigo da sua competência constante da alínea v) 
do n.º 1 do artigo 68.º e para os efeitos do estatuído no n.º 1 do artigo 91.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, torna público que por deliberação da 
Assembleia Municipal de Sintra, tomada na sua 5.ª Sessão Ordinária de 
22 de dezembro de 2011 (2.ª Reunião), ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do 
artigo 53.º Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro foi aprovado por maioria 
o Orçamento Municipal, as Grandes Opções do Plano e Normas Regu-
lamentadoras da Execução Orçamental para o ano de 2012.

I
No âmbito das Normas Regulamentadoras da Execução Orçamental 

para o ano de 2012, para os efeitos do disposto na Lei n.º 53 -E/2006, 
de 29 de dezembro, levam -se a público conhecimento os artigos 22.º, 
23.º e 28.º :

Artigo 22.º
Tabela de Taxas e Outras Receitas para o Ano de 2012

1 — Até entrada em vigor de nova Tabela, a Tabela de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Sintra vigente em 2012 corresponde à Tabela 
de Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra vigente em 2011, 
com as actualizações decorrentes da taxa de inflação anual, nos termos 
do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 53 -E/2006 de 29 de dezembro, a qual 
aprova o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais;

2 — Tal, não invalida que qualquer alteração dos valores das taxas 
de acordo com qualquer outro critério que não o referido no parágrafo 
anterior seja oportunamente efectivado mediante alteração ao Regula-
mento e Tabela de Taxas de acordo com uma fundamentação económico-
-financeira subjacente ao novo valor.

3 — Sem prejuízo das demais normas insertas no Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra, durante o ano de 2012, 
a Assembleia Municipal pode, sob proposta da Câmara Municipal, 
excepcionalmente e através de deliberação fundamentada, em casos de 
natureza social ou de relevante interesse económico para o Município, 
isentar ou reduzir de taxas, pessoas singulares ou colectivas.

4 — A interpretação dos conceitos referidos na norma que precede 
efectiva -se, nos termos do artigo 65.º do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Sintra, devendo ser respeitados na apreciação 
em concreto, entre outros, os princípios da igualdade entre casos simi-
lares e da proporcionalidade.

Artigo 23.º
Isenção de TRIU para 2012

Durante o ano de 2012, como forma de protecção à economia e empre-
endedorismo local, ficam isentos os sujeitos passivos da taxa devida pela 
realização, reforço e manutenção das infra -estruturas urbanas prevista 
no artigo 137.º e seguintes do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação do Concelho de Sintra.

Artigo 28.º
Vigência do Orçamento

O Orçamento, as Grandes Opções do Plano e as Normas Regula-
mentadoras da Execução Orçamental vigorarão, após a aprovação em 
Assembleia Municipal, a partir de 01/01/2012.

II
Torna ainda público, ao abrigo da sua competência constante da alínea v) 

do n.º 1 do artigo 68.º e para os efeitos do estatuído no n.º 1 do artigo 91.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, que por deliberação da Assembleia Municipal 

de Sintra, tomada na sua 5.ª Sessão Ordinária de 22 de dezembro de 2011 
(2.ª Reunião) foram aprovados os seguintes Regulamentos Municipais:

1 — Regulamento Municipal de Gestão e Utilização da Estrutura 
Artificial de Escalada do Parque das Merendas, acompanhado de Parecer 
da Comissão Permanente de Assuntos Sociais.

2 — Regulamento Municipal do Programa “À Descoberta dos Tempos 
Livres” — Componente de Apoio à Família, acompanhado de Parecer 
da Comissão Permanente de Educação, Juventude e Emprego.

3 — Regulamento de Inspecção de Ascensores, Monta -Cargas, Esca-
das Mecânicas e Tapetes Rolantes do Município de Sintra, acompanhado 
do Parecer da Comissão Permanente de Obras Municipais, Trânsito, 
Segurança e Protecção Civil da Assembleia Municipal de Sintra.

4 — Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios Sociais a Gru-
pos Desfavorecidos da População — Pessoas e Famílias em Situação de 
Carência Económica, acompanhado de Parecer da Comissão Permanente 
de Assuntos Sociais.

Os documentos constantes do Grupo II do Aviso, encontram -se, sem 
prejuízo da publicação do presente Aviso em 2.ª série de Diário da 
República e da demais publicitação legalmente prevista, disponíveis ao 
público 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.

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

305528748 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Edital n.º 14/2012
Armando Jorge Mendonça Varela, Presidente da Câmara Municipal de 

Sousel, torna público que, o Regulamento do Campo Relvado Sintético 
do Município de Sousel, foi aprovado definitivamente pela Assembleia 
Municipal em 09 de Dezembro de 2011.

Para geral conhecimento se publica este edital e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos locais de estilo.

21 de Dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Varela.

305500567 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 182/2012
António Manuel Oliveira Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal 

de Torres Novas:
Faz público que, por despacho datado de 19 de dezembro do corrente 

ano, foi autorizado licença sem remuneração, à Assistente Técnica, Ana-
bela Lopes Ferreira, nos termos do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008 de 11 
de setembro, de 1 de fevereiro a 31 de março de 2012 inclusive.

27 de dezembro de 2011. — O Presidente da Câmara, António Manuel 
Oliveira Rodrigues.

305537188 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 183/2012
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, vereadora da área de 

recursos humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do previsto nos 

n.º 2 do artigo 73.º e n.º 1 do artigo 76.º, todos do regime do contrato de 
trabalho em funções públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de se-
tembro, conjugado com o preceituado no artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, na sequência de procedimento concursal comum na 
modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado para a ca-
tegoria/carreira de Assistente Técnico — Área de Biblioteca, aberto por 
aviso publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 133 de 12 de julho de 
2010, foi homologada a decisão da classificação atribuída pelo respectivo 
Júri e consequentemente, determinada a conclusão com sucesso o período 
experimental do trabalhador, Fernando Elias Nogueira da Cunha.

16 de dezembro de 2011. — A Vereadora de Área de Recursos Hu-
manos, Ana Margarida Ferreira da Silva.

305537811 




