
Diário da República, 2.ª série — N.º 63 — 1 de abril de 2013  10937

  
 206847347 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 4474/2013

Alteração ao Regulamento das Taxas, Preços e Outras Receitas
do Município de Odemira

No uso das competências que se encontram previstas na alínea a) do 
n.º 6 do artigo 64.º, e, alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei 
n.º 169/99 de 18.09, com a redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002 
de 11.01, torna-se público que, a alteração ao Regulamento das Taxas, 
Preços e Outras Receitas do Município de Odemira, publicada em Pro-
jeto na 2.ª série, do Diário da República n.º 250, de 27 de dezembro de 
2012, após o decurso do prazo para apreciação pública nos termos do 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, não se tendo 
registado quaisquer sugestões ou reclamações, foi aprovado, de forma 
definitiva, por unanimidade, em reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada em 07.02.2013, e aprovado por maioria em sessão ordinária 
da Assembleia Municipal realizada em 28.02.2013.

11 de março de 2013. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro.

306822066 

 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 4475/2013

Procedimentos concursais para o preenchimento de postos
de trabalho da carreira/categoria de técnico superior

Em cumprimento do disposto na alínea b) n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2009, de 27 de fevereiro, torna -se público que foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com as trabalhadoras abaixo indicadas e com o vencimento correspon-

dente à posição remuneratória 2 e ao nível remuneratório 15, no valor 
de 1.201,48€:

Carreira/Categoria de técnica superior (área de Gestão e Administração 
Pública), com efeitos a partir do dia 1 de agosto de 2012:

Rosângela Gomes Fernandes e Sara Graziela Tavares Seca Amaral.

Carreira/Categoria de técnica superior (Licenciatura em Geografia), 
com efeitos a partir do dia 13 de agosto de 2012:

Ana Cristina dos Santos Pinto
21 de março de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Manuel da 

Silva Soares.
306845735 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 4476/2013

Inquérito público
Dr. Rogério Santos Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Silves, 

em cumprimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal 
em reunião ordinária realizada em 20 de março do corrente ano, torna 
público o projeto de Regulamento de Taxas e Licenças Municipais, para 
apreciação pública nos termos do disposto no artigo 118.º do Código de 
Procedimento Administrativo, no qual consta a seguinte redação:

Nota justificativa
Com a publicação do Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, que 

prevê a simplificação do exercício de diversas atividades económicas 
no âmbito da iniciativa “Licenciamento Zero”, foi eliminada a necessi-
dade de licenciamento de exercício de algumas atividades económicas, 
sendo ainda estabelecidos os regimes da mera comunicação prévia e da 
comunicação prévia com prazo.




