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edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres,
incómodos, perigosos ou tóxicos;”.
Com efeitos a partir do dia 21 de outubro do corrente ano.
18 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui
David Pita Marques Luís.
307487782
Aviso n.º 652/2014
Por meu Despacho n.º 09/2013, datado de 21 de outubro, no uso da
competência que me confere o n.º 4 do artigo 58.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 ficou incumbida a Vereadora Ana Teresa Fernandes da
Vera Cruz, das seguintes funções:
a) Colaborar na elaboração do Plano de Atividades e Orçamento bem
como nas respetivas revisões e alterações;
b) Colaborar na execução das deliberações da Câmara;
c) Colaborar no Serviço Municipal de Proteção Civil, designadamente
em operações de socorro e assistência, com especial relevo em situações
de catástrofe e calamidades públicas;
Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram delegas na mesma Vereadora as competências previstas no
artigo 35.º do referido diploma, que seguidamente se transcrevem:
“1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) Autorizar o pagamento das despesas realizadas;
l) Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal, que tenha como destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos;”
relativa às áreas da sua competência específica;
“n) Determinar a instrução dos processos de contraordenação e
aplicar as coimas,”.
Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram subdelegadas, na Vereadora Ana Teresa Fernandes da Vera
Cruz as competências, que me foram delegadas pela Câmara Municipal,
previstas no n.º 1 do artigo 33.º do referido diploma, que seguidamente
se transcrevem:
“d) Executar as opções do plano e orçamento,” nas áreas da sua
competência;
“ii) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos;
jj) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos;
kk) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de
avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas
perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando
não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos
quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e
duradoura;
uu) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que
integram o domínio público do município;”.
Com efeitos a partir do dia 21 de outubro do corrente ano.
18 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui
David Pita Marques Luís.
307486348
Aviso n.º 653/2014
Por meu Despacho n.º 05/2013, datado de 21 de outubro, sob
proposta dos vereadores, foi designada a Dr.ª Mirla da Silva Fernandes para Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação da Câmara Municipal de Ponta do Sol, nos termos da alínea a) do n.º 2
do artigo 42.º e do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, conjugado com os artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
A remuneração da designada será conforme o disposto no n.º 3 do
artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, aplicado nos termos do n.º 5 do artigo 43.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que tem efeitos a partir do dia
21 de outubro do corrente ano.
18 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui
David Pita Marques Luís.

ANEXO
Nota curricular
Nome: Mirla da Silva Fernandes
Habilitações académicas: Licenciatura em Comunicação, Cultura e
Organizações e Mestrado em Gestão Cultural
Experiência profissional:
Animadora no Clube de Emprego da Ponta do Sol de fevereiro a
junho de 2007;
Estágio Profissional no Gabinete da Cultura do Município de Ponta
do Sol de julho de 2007 a março de 2008;
Secretária do Vereador do Pelouro de Ação Social, Cultura, Desporto,
Tempos Livres, Educação e Recursos Humanos do Município da Ponta
do Sol desde abril de 2008 até outubro de 2013.
307486656

MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA
Aviso (extrato) n.º 654/2014
António Vassalo Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Ponte
da Barca, torna público:
Que a Assembleia Municipal de Ponte da Barca, reunida em sessão
extraordinária de 14 de novembro de 2013, aprovou, sob proposta da
Câmara Municipal de 07 de outubro de 2013, o Regulamento para a
Atribuição de Subsídio ao Arrendamento, submetido a apreciação pública através de publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 103,
de 29 de maio de 2013.
Mais torna público que o referido Regulamento entra em vigor quinze
dias após a publicação do presente Aviso na 2.ª série do Diário da
República, encontrando-se publicado, na íntegra, na página da Internet
desta Câmara Municipal em www.cmpb.pt
20/12/2013. — O Presidente da Câmara, António Vassalo Abreu.
307489629

MUNICÍPIO DE REDONDO
Edital n.º 45/2014
António José Rega Matos Recto, presidente da Câmara Municipal de
Redondo, torna público, nos termos e para os efeitos dos artigos 130.º e
131.º do Código do Procedimento Administrativo, que o Regulamento
e tabela de taxas bem como o respetivo estudo económico e financeiro,
foram aprovados pela Assembleia Municipal do Redondo, em sessão de
26 de dezembro de 2013, sob proposta do Executivo Municipal aprovada
em reunião de 20 de dezembro de 2013, tendo o projeto do referido
Regulamento sido publicitado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 223, de 18 de novembro de 2013, e submetido a apreciação pública
nos termos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento
Administrativo.
Mais se informa que o referido regulamento e respetiva tabela entrarão
em vigor no dia a seguinte à sua publicação no Diário da República.
Para constar e devidos efeitos, se publicam o presente e outros de igual
teor que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.
E eu José Bernardo Laranjinho Nunes, chefe da Divisão de Administrativa e Financeira, o subscrevi.
3 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, António José Rega
Matos Recto.
Regulamento de Taxas e Licenças Municipais
Preâmbulo
De modo a assegurar a necessária compatibilidade da tabela geral
de taxas e licenças em vigor no Município de Redondo com o Regime
Geral das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL), aprovado pela Lei
n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008,
de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro,
procedeu-se ao levantamento e justificação das diversas taxas e outras
receitas municipais, tendo sido elaborado o estudo da sua fundamentação económico-financeira. O resultado desse estudo reflete-se na
revisão da tabela de taxas constante do projeto de regulamento e
tabela de taxas do Município de Redondo, o qual contempla a base
de incidência, o valor das taxas a cobrar e critérios de atualização,

