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PARTE G

 HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 10044/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital Santa Ma-

ria Maior, E. P. E. de 17 de abril de 2013, procede -se à anulação do Proce-
dimento Concursal Comum para preenchimento de um posto de trabalho 

na categoria de Assistente de Cardiologia da carreira médica — aberto 
pelo Aviso n.º 13544/2012, publicado no Diário da República 2.ª série 
n.º 197 de 11 de outubro de 2012.

24 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Fernando Manuel Marques.

207147565 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 10045/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que autorizei, em 11 -06 -2013, 

a consolidação definitiva, com efeitos a 01 -07 -2013, da mobilidade na 
categoria das seguintes trabalhadoras:

Andreia Cristina Ferreira Raposo Aires, técnica superior da Câmara 
Municipal de Azambuja;

Maria Luísa Pereira da Silva Lança Gonçalves, Assistente Técnica 
da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

22 de julho de 2013. — A Presidente da Câmara, Maria Emília Guer-
reiro Neto de Sousa.

307150683 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Edital n.º 798/2013
Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira, presidente da Câmara Municipal 

de Caldas da Rainha, em exercício.
Torna público que, de harmonia com o disposto no artigo 118.º do 

Código do Procedimento Administrativo e da deliberação tomada por 
esta Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 04 de março de 
2013, se encontra aberto Inquérito Público, pelo prazo de 30 dias, a 
contar da publicação do presente no Diário da República, a Proposta 
de Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Caldas da 
Rainha, que a seguir se transcreve:

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança
de Caldas da Rainha

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º
Conselho Municipal de Segurança

O Conselho Municipal de Segurança das Caldas da Rainha, adiante 
designado por Conselho, é uma entidade de âmbito municipal, com 
funções de natureza consultiva, que visa promover a articulação, a 
troca de informações e a cooperação entre entidades que, na área do 
Município das Caldas da Rainha, têm intervenção ou estão envolvidas 
na prevenção e na garantia da inserção social e da segurança e tranqui-
lidade das populações.

Artigo 2.º
Objetivos

São objetivos do Conselho:
a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação 

da segurança na área do Município;
b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade 

e segurança dos cidadãos na área do Município das Caldas da Rainha e 
participar em ações de prevenção;

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

d) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que 
julgue oportuno e diretamente relacionados com questões de segurança 
e inserção social.

Artigo 3.º
Competências

Para a prossecução dos objetivos previstos no artigo 2.º, compete ao 
Conselho, no âmbito do Município das Caldas da Rainha, dar parecer 
sobre:

a) A evolução dos níveis de criminalidade;
b) Dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das 

forças de segurança;
c) Os índices de segurança e o ordenamento social;
d) Os resultados da atividade municipal de proteção civil e de com-

bate a incêndios;
e) As condições materiais e os meios humanos afetos às atividades 

sociais de apoio aos tempos livres, particularmente dos jovens em idade 
escolar;

f) A situação sócio -económica no Âmbito do Município;
g) O acompanhamento e apoio às ações dirigidas, em particular, à 

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

h) As situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se 
revelem de maior potencialidade criminógena e mais carecidas de apoio 
à inserção.

CAPÍTULO II

Composição e mesa
Artigo 4.º

Composição
1 — Integram o Conselho na qualidade de membros permanentes:
a) O Presidente da Câmara Municipal;
b) O Vereador responsável pelo pelouro da Segurança e ou Ação 

Social;




