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sultar o processo no Gabinete de Assuntos Jurídicos do Departamento 
de Assuntos Jurídicos e Notariado, sito na Rua Trigueiros Martel, n.º 1, 
em Almada, às horas normais de expediente.

3 de abril de 2013. — A Presidente da Câmara, Maria Emília de 
Sousa.

306886113 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 5139/2013
Nos termos do prescrito no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 

de fevereiro, torna -se público que, por despacho do Sr. Presidente de 2 
de abril de 2013, foi nomeado em regime de comissão de serviço pelo 
período de cinco anos, o Dr. João José da Silva Felgueiras para o cargo 
de adjunto técnico do comando da companhia de bombeiros de Braga, 
nos termos do previsto no artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 106/2002, de 13 
de abril, com efeitos a partir de 03 de abril de 2013, precedido que foi 
concurso interno geral.

4 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara, Francisco Soares 
Mesquita Machado.

306873631 

 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Aviso n.º 5140/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do 
artigo 17.º da parte preambular da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
torna -se público que, na sequência da alteração do posicionamento re-
muneratório, foi celebrado em 1 de março de 2013, Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas, por Tempo Indeterminado com o trabalhador 
abaixo identificado:

Paulo Nuno Rodrigues Marques Augusto, da carreira e categoria 
Técnico Superior, tendo sido posicionado entre a 9.ª e a 10.ª posição 
remuneratória, com efeitos a 01/01/2009.

22 de março de 2013. — A Vereadora, Maria da Conceição Ramirez 
de Salema Cordeiro.

306856257 

 Aviso n.º 5141/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por meu 
despacho, datado de 25 de fevereiro de 2013, foi autorizada a conso-
lidação da mobilidade interna na categoria, da assistente operacional 
Ana Paula Sousa Capitão Rabeca, com efeitos a 1 de março de 2013, 
ao abrigo do artigo 64.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, al-
terado pelos artigos 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro e 
48.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, lei do Orçamento de 
Estado para 2013 e celebrado o respetivo Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, sendo que o respetivo 
valor remuneratório situa -se entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória, 
da carreira e categoria de assistente operacional e entre o nível 1 e 2 da 
tabela remuneratória única.

22 de março de 2013. — A Vereadora, Maria da Conceição Ramirez 
de Salema Cordeiro.

306856476 

 MUNICÍPIO DA COVILHÃ

Aviso n.º 5142/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despachos da Di-

retora de Departamento com delegação da gestão de recursos humanos 
datados de 27 e 28 de dezembro de 2012, foram concedidas licenças 
sem remuneração, nos termos do artigo 234.º do Regime do Decreto -Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, respetivamente a: Maria Celeste Valente, 
coordenadora técnica, de 2 de janeiro a 31 de julho de 2013, e a Vanda 
Maria Ferreira Rodrigues, assistente operacional, de 1 de fevereiro a 
31 de dezembro de 2013.

1 de fevereiro de 2013. — O Vice -Presidente, Pedro Miguel dos 
Santos Farromba.

306861068 

 Aviso n.º 5143/2013
Torna -se público que por despacho do Presidente da Câmara, no uso 

da competência conferida pelo n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, 
e nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 73.º do mesmo 
diploma, foi nomeado para o desempenho de funções no gabinete de 
apoio ao presidente da câmara, no cargo de chefe de gabinete: Paulo 
Jorge Canaveira Alves Tourais, com efeitos a 1 de janeiro de 2013.

1 de fevereiro de 2013. — O Vice -Presidente, Pedro Miguel dos 
Santos Farromba.

306860752 

 Aviso n.º 5144/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho do Presi-

dente da Câmara, datado de 25 de fevereiro de 2013, foram concedidas 
licenças sem remuneração, nos termos do artigo 234.º e 235.º do Decreto-
-Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro:

Ao Assistente Operacional António do Nascimento Berrincha, de 1 
de abril a 31 de dezembro de 2013.

À Assistente Operacional Teresa Maria Carrola Cabral, de 1 de abril 
a 31 de dezembro de 2013.

Ao Assistente Operacional António Salcedas Carrilho, prorrogação 
da licença por tempo indeterminado.

1 de março de 2013. — O Vice -Presidente, Pedro Miguel dos Santos 
Farromba.

306861392 

 MUNICÍPIO DE ELVAS

Aviso n.º 5145/2013

Projeto de Regulamento de Publicidade e Ocupação
do Espaço Público do Município de Elvas

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha, Diretor de Departamento 
de Administração Geral e Recursos Humanos, no uso da subdelegação 
de competências conferidas por despacho do Vice -presidente da Câmara 
Municipal de Elvas.

Para os devidos efeitos se torna público que a Câmara Municipal de 
Elvas deliberou em reunião ordinária realizada no dia de 27 de março 
de 2013, submeter a inquérito público o Projeto de Regulamento de 
Publicidade e Ocupação do Espaço Público do Município de

Elvas, nos termos do artigo 118.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, para recolha de sugestões pelo prazo de 30 dias úteis a contar 
da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões dentro do 
período referido, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Elvas, 
Rua Isabel Maria Picão, 7350 -953 Elvas.

Para conhecimento se torna público o presente aviso e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares do costume.

5 de abril de 2013. — O Diretor de Departamento, Carlos Alexandre 
Henriques Saldanha.

Preâmbulo
O Programa do XVIII Governo Constitucional estabeleceu como 

prioridade a continuação das reformas de modernização do Estado, com 
o objetivo de simplificar a vida aos cidadãos e às empresas, surgindo 
deste modo, entre outras iniciativas, o «Licenciamento zero», visando 
dar cumprimento ao compromisso do Programa SIMPLEX de 2010, é 
neste contexto que foi publicado o Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril 
que regula a redução dos encargos administrativos sobre os cidadãos e 
as empresas, por via da eliminação de licenças, autorizações, vistorias 
e condicionamentos prévios para atividades específicas, substituindo-
-os por ações sistemáticas de fiscalização à posteriori e mecanismos 
de responsabilização efetiva dos promotores, visando igualmente esta 
iniciativa desmaterializar os procedimentos administrativos e moder-
nizar a forma de relacionamento da Administração com os cidadãos 
e empresas, concretizando desse modo as obrigações decorrentes da 
Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de dezembro, relativa aos serviços no mercado interno, que foi 
transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto  -Lei n.º 92/2010, 
de 26 de julho.

A fim de dar cumprimento aos objetivos do «Licenciamento zero» 
o Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, abrange quatro objetivos fun-
damentais: o primeiro, cria um regime simplificado para a instalação 




