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xiliar Ação Educativa), nos termos do n.º 1 do artigo 234.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo prazo de dois anos, com efeitos 
a 1 de abril de 2014.

29 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

307877976 

 Aviso (extrato) n.º 7187/2014
Para os devidos efeitos, torna -se público que por meu despacho 

de 9 de maio de 2014 e ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, cessou o procedimento concursal 
comum para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria 
de Técnico Superior com Licenciatura em Direito, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
por aviso n.º 8971/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 133, de 12 de julho de 2013, por terem decorrido 6 meses após a 
deliberação da Assembleia Municipal de 28/06/2013 que determinou 
a abertura do procedimento concursal, sem que a lista de classificação 
final estivesse homologada, conforme dispõe o n.º 3, do artigo 66.º, da 
Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro,

29 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

307877846 

 Aviso n.º 7188/2014
Para os devidos efeitos, torna -se público que por meus despachos de 

28 de fevereiro e 30 de abril de 2014, determinei ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 59.º e dos n.os 3 e 4 do artigo 60.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, conjugado com o artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 
3 de setembro, que os trabalhadores, abaixo identificados, com contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, integrados na 
carreira/categoria de Assistente Operacional, passem a exercer funções 
de Encarregado Operacional, em mobilidade interna intercategorias, 
pelo período de 18 meses, auferindo a remuneração base mensal de 
837,60€, correspondente à 1.ª posição e nível 8 da tabela remuneratória 
única da carreira de Assistente Operacional, categoria Encarregado 
Operacional:

Manuel Fernando da Fonseca Silva, com efeitos a 3 de março de 2014 
(Agrupamento de Escolas Santa Marta de Penaguião);

Fernando Borges Moreira, com efeitos a 2 de maio de 2014 (Divisão 
de Coordenação Técnica, Planeamento e Gestão Urbano).

29 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

307878072 

 Aviso (extrato) n.º 7189/2014
Para os devidos efeitos, torna -se público que por meu despacho de 30 

de abril de 2014, determinei ao abrigo do n.º 1 do artigo 59.º e dos n.os 3 
e 4 do artigo 60.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado 
com o artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, que os 
trabalhadores, abaixo identificados, com contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, integrados na carreira/categoria de 
Assistente Operacional (Auxiliares de Serviços Gerais), passem a exercer 
funções de Assistente Técnico (área Administrativa), em mobilidade 
interna intercarreiras, pelo período de 18 meses, auferindo a remunera-
ção base mensal de 683,13€, correspondente à 1.ª posição e nível 5 da 
tabela remuneratória única da carreira/categoria de Assistente Técnico, 
com efeitos a 2 de maio de 2014:

Gil Carlos Lourenço Teixeira e Sandra Maria Rocha Ribeiro (Divisão 
Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos);

Lília Cristina Martins Pereira e Maria da Conceição Conde Madureira 
Teixeira Pinto (Unidade Orgânica Flexível de 3.º grau de Educação, 
Cultura, Desporto, Ação Social e Turismo)

29 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

307878437 

 Aviso (extrato) n.º 7190/2014
Sílvia da Fonseca Silva, Vice -Presidente da Câmara Municipal de 

Santa Marta de Penaguião, torna público que o trabalhador com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado do Mapa de Pes-
soal do Município, Dr. Luís Reguengo Machado, Técnico de Informática, 
suspendeu o exercício das suas funções enquanto trabalhador, a partir 
do dia 12 de outubro de 2013, na sequência de ter sido eleito Presidente 

da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião no ato eleitoral de 
29 de setembro de 2013.

2 de junho de 2014. — A Vice -Presidente da Câmara, Dr.ª Sílvia da 
Fonseca Silva.

307878153 

 Aviso (extrato) n.º 7191/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e ulteriores alterações, torna -se 
público que cessou a relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado, por motivo de aposentação, dos seguintes trabalhadores:

Diogo Joaquim Sequeira Coelho, Assistente Operacional (Condutor de 
máquinas pesadas e veículos especiais), posição e nível remuneratórios 
entre 7.ª e 8.ª, 7 e 8, respetivamente, no montante de 817,01 € — em 
31/03/2014;

Feliciano da Conceição Borges Araújo, Assistente Operacional (Tro-
lha), posição e nível remuneratórios entre 6.ª e 7.ª, 6 e 7, respetivamente, 
no montante de 762,08 € — em 30/04/2014;

Maria Elvira Lázaro Fontelas Pinto, Assistente Operacional (Auxiliar 
de Ação Educativa), posição e nível remuneratórios entre 7.ª e 8.ª, 7 e 8, 
respetivamente, no montante 799,84 € — em 30/04/2014;

Germano Ferreira Sarmento, Assistente Operacional (Canalizador), 
posição e nível remuneratórios entre 6.ª e 7.ª, 6 e 7, respetivamente, no 
montante de 762,08 € — em 31/05/2014.

5 de junho de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.

307878226 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 7192/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado de 06 

de maio de 2014, e no uso da competência que me é conferida pelo disposto na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, cessou 
com efeitos a 23 de maio de 2014, nos termos da alínea c) do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, a comissão de serviço do Eng.º Tiago José 
Cavaco Martins, Chefe de Divisão de Máquinas e Viaturas, devido à alteração 
da nova estrutura e Reorganização dos Serviços Municipais.

26 de maio de 2014. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

307857563 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Regulamento n.º 242/2014

1.ª Alteração ao Regulamento de estacionamento
de cargas, descargas e remoção de veículos

abandonados do Município de Torres Vedras
Dr. Carlos Manuel Antunes Bernardes, Vice -Presidente da Câmara 

Municipal de Torres Vedras:
Torna público, para cumprimento do disposto no artigo 130.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na sua atual redação, que a Assembleia Municipal, 
em sua sessão ordinária de 28/04/2014, aprovou, por maioria, a alteração 
ao regulamento de Estacionamento de Cargas, Descargas e Remoção de 
Veículos Abandonados do Município de Torres Vedras, o qual entrará 
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Alexandra Sofia Carlos Mota Luís, Diretora do Departamento 
de Administração Geral, em regime de substituição, o subscrevi.

7 de maio de 2014. — O Vice -Presidente da Câmara, Dr. Carlos 
Manuel Antunes Bernardes.

1.ª Alteração ao Regulamento de estacionamento
cargas e descargas e remoção de veículos

abandonados do Município de Torres Vedras (REMTV)

Preâmbulo
No âmbito da estratégia de mobilidade a adotar na cidade de Torres 

Vedras, em particular no que à circulação rodoviária concerne, impõe -se 
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como prioritária a adoção de medidas especiais que visem disciplinar 
e ordenar o trânsito, reduzir o estacionamento desordenado e abusivo e 
criar soluções de estacionamento em zonas periféricas que retirem auto-
móveis das zonas centrais da cidade. Para tanto, promoveu -se a delimita-
ção de espaços públicos destinados ao estacionamento e as condições do 
respetivo funcionamento, a previsão de zonas adaptadas à realização de 
operações de cargas e descargas, bem como o condicionamento de acesso 
automóvel a determinadas zonas da cidade. Neste contexto, em 2007 
procedeu -se à regulamentação do estacionamento, operações de cargas 
e descargas, circulação de pesados e remoção de veículos abandonados 
na via pública, tendo sido aprovado o regulamento de estacionamento, 
cargas e descargas e remoção de veículos abandonados do município 
de Torres Vedras, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 7 de 
12.01.2009. Decorridos quatro anos tornou -se necessário proceder a 
alterações de normas, uma vez que se encontravam desatualizadas face às 
alterações legislativas introduzidas no Código da Estrada e ao dinamismo 
associado à evolução urbanística e à reorganização entretanto ocorrida 
das vias municipais. Acresce que em 4.07.2013 por contrato -programa 
o município de Torres Vedras delegou na PROMOTORRES, E. M. os 
poderes e competências de fiscalização do cumprimento das normas do 
Código da Estrada e legislação complementar nas vias municipais em 
matéria de estacionamento e trânsito, do presente regulamento, de gestão 
do estacionamento, bem como os necessários para cobrar, liquidar e 
arrecadar as taxas, preços e coimas respetivos, o que determinou a adap-
tação de várias normas do regulamento a esta nova realidade. O projeto 
de alteração ao regulamento foi publicado para apreciação pública na 
2.ª série do Diário da República n.º 252 de 30.12.2013, para os efeitos 
previstos no artigo 118.º do CPA. Assim, ao abrigo do preceituado nos 
artigos 112.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa, 25.º, n.º 1 
alínea g) e 33.º, n.º 1 alínea k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais das Entidades 
Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, a Assembleia Muni-
cipal de Torres Vedras na sua sessão ordinária de 28 de abril de 2014 a 
alteração que segue:

Artigo 1.º
Objeto

As presentes normas procedem à primeira alteração ao Regulamento 
de Estacionamento, Cargas e Descargas e Remoção de Veículos Aban-
donados do Veículos de Torres Vedras (REMTV) publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 7 de 12.01.2009 e Declaração de Retificação 
n.º 513/2009 publicada na 2.ª Serie do Diário da República n.º 34 de 
18.02.2009.

Artigo 2.º
Norma revogatória

São revogados:
a) Os artigos 4.º n.º 8, 5.º n.º 3, 23.º, 24.º, 35.º a 38.º, 41, 42.º;
b) Os Anexos 1, 7 e 8.

Artigo 3.º
Renumerações

São renumerados:
a) Os artigos 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31, 32, 33.º, 34.º, 39.º e 

40.º da versão inicial do REMTV que passam a ser respetivamente os 
artigos 23.º, 24.º, 25.º,26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 40.ºe 41.º;

b) Os Anexos 2, 3, 4, 5 e 6 passam a ser os Anexos II, III, IV, V e VI.

Artigo 4.º
Alterações ao REMTV

São alterados os artigos 1.º, 4.º, 5.º, 8.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 20.º, 
22.º, 23.º ao 26.º, 32.º, 40.º,41.º, 43.º, 45.º, 46.º, 48.º, 50.º, 54.º e 55.º, 57.º 
e 60.º e os Anexos IV, V e VI, que passam a ter a seguinte redação:

Artigo 1.º
Legislação Habilitante

Constitui legislação habilitante do presente regulamento, o artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa; os artigos 25.º, n.º 1 alínea g), 33.º, n.º 1 
alíneas e), ee) e rr), todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que aprovou 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 
Associativismo Autárquico; o artigo 20.º, n.º 1 da Lei n.º 73/2013, de 03 de 
setembro que aprovou o regime financeiro das autarquias locais e entidades 
intermunicipais e a Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro que aprovou o 
Regime geral das taxas das Autarquias Locais; os artigos 5.º n.º 1 alínea d) e 
n.º 3 do Decreto -Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, com a redação introdu-
zida pela Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro; 71.º e 169.º, n.º 7 do Código da 
Estrada; artigo 5.º da Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro; o artigo 2.º do Anexo 

ao Decreto -Lei n.º 81/2006, de 20 de abril e a Portaria n.º 1424/2001, de 13 de 
dezembro, com a redação da Portaria n.º 1334 -F/2010 de 31 de dezembro.

Artigo 4.º
Definições

Para efeitos do presente regulamento, considera -se:
1 — […]
2 — Parque de Estacionamento (PE) — espaço vedado, coberto ou 

descoberto, à superfície ou subterrâneo, destinado ao estacionamento 
de veículos mediante o pagamento de um preço.

3 — Lugar de Estacionamento Privativo (LEP): local destinado exclu-
sivamente ao estacionamento de veículos perfeitamente identificados, ao 
serviço das entidades mencionadas no n.º 1 do artigo 17.º, no exercício 
das funções que lhe são inerentes.

4 — […]
5 — […]
6 — […]
7 — […]
8 — Residente — pessoa singular com domicílio principal e perma-

nente, onde habitualmente reside e mantêm estabilizado o seu centro 
de vida familiar sito no interior de uma ZE.

9 — Comerciante — pessoa singular ou coletiva para cuja atividade 
económica, de entre as constantes do Anexo I, é essencial a entrega 
e distribuição frequente de volumes de mercadorias aos clientes e é 
proprietária ou explora um estabelecimento comercial no interior de 
uma ZE.

10 — […]
Artigo 5.º

Taxas, Preços, Condições de Funcionamento e Horários
1 — O acesso e estacionamento nos LEP, BM, BR, ou BCD e PE 

estão sujeitos ao pagamento das taxas e preços e às condições de fun-
cionamento e horários a fixar pelo Município

2 — As taxas e preços devidas nos termos do numero anterior 
encontram -se previstos respetivamente no Regulamento de Liquidação e 
Cobrança de Taxas e Emissão de Licenças do Município de Torres Vedras 
e em deliberação da Câmara Municipal, publicitada nos termos da lei.

Artigo 6.º
Responsabilidade

[…] das taxas e preços por ocupação[…].

Artigo 7.º
Equipamento

1 — Os equipamentos afetos à execução do presente regulamento 
são propriedade do Município ou das entidades que exerçam poderes, 
competências ou prerrogativas de autoridade delegados em matéria de 
gestão e manutenção dos mesmos.

2 — […]
Artigo 8.º

Zonas Pedonais
1 — […]
2 — Os residentes em ZP podem circular para acesso ao respetivo 

estacionamento privativo.

Artigo 13.º
Utilização e Duração do Estacionamento nas BER, BM e BR
1 — O direito ao estacionamento nas BER, BM e BR é conferido pela 

colocação, no interior do veículo, junto do para -brisas, de forma visível 
e legível do exterior, do título de estacionamento, selo de residente, selo 
de comerciante, ou qualquer outro documento ou dístico que possibilite 
o estacionamento a utilizadores específicos.

2 — O estacionamento nas BM e BR fica sempre sujeito a um período 
de tempo máximo de permanência, de acordo com escalões de tempo 
definidos no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Emissão 
de Licenças do Município de Torres Vedras.

Artigo 14.º
Horário de Funcionamento

1 — Em regra, os parquímetros instalados nas BM e BR funcionam 
de segunda a sexta -feira, das 09.00 às 19.00 horas e aos sábados das 
09.00 às 13.00 horas.
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2 — O horário de funcionamento referido no número anterior poderá 
ser alterado pela Câmara Municipal, mediante deliberação fundamentada.

3 — Fora do horário de funcionamento definido nos números ante-
riores o estacionamento é gratuito e não está condicionado a qualquer 
limitação de permanência

Artigo 15.º
Isenções

Estão isentos do pagamento da taxa correspondente ao título de es-
tacionamento:

a) […]
b) […]
c) […]
d ) […]
e) […]
f  ) Outros veículos autorizados pela Câmara Municipal, em casos 

excecionais e devidamente fundamentados mediante requerimento dos 
interessados.

Artigo 16.º
Estacionamento Proibido

1 — […]
2 — […]
a) […]
b) […]
c) De veículo que não exiba o título de estacionamento, ou cujo 

título seja inválido ou esteja caducado, bem como não exiba o selo 
de residente, selo de comerciante ou qualquer outro documento ou 
dístico que possibilite o estacionamento a utilizadores específicos da 
respetiva ZE;

d ) […]
e) […]

3 — Nas BR é proibido o estacionamento:
a) […]
b) […]
c) […]
d) […]
e) […]
f  ) De veículos possuidores do selo de residente, selo comerciante ou 

qualquer outro documento ou dístico que possibilite o estacionamento 
a utilizadores específicos da respetiva ZE.

Artigo 17.º
Objeto e Âmbito

1 — Por razões de interesse público devidamente fundamentadas, 
desde que não ocorra prejuízo grave para o estacionamento disponível 
no arruamento em causa e para a circulação normal de veículos e de 
peões, a Câmara Municipal poderá autorizar a criação de LEP, a reque-
rimento de entidades públicas ou entidades privadas de reconhecido 
interesse e ou utilidade pública, que não possuam nas suas instalações 
espaços destinados ao estacionamento e que reúnam cumulativamente 
os requisitos constantes do n.º 3 do artigo 4.º

2 — […]
Artigo 20.º

Operações de Carga e Descarga
1 — […] as 08.00 e as 20.00 horas.
2 — […]
3 — […] entre as 08.00 e as 10.00 horas e entre as 17.00 e as 19.00 

horas.
4 — Entre as 20.00 e as 08.00 horas […].

Artigo 22.º
Autorizações Especiais de Circulação

1 — […]
2 — […]:
a) […]
b) […]
c) […]
d ) […]
e) […]
f  ) Transporte de fornecimento de materiais para construção/reparação 

de edifícios.

3 — […]
4 — […]
5 — […]
6 — […]

CAPÍTULO V

Artigo 23.º
Aquisição do Direito

O direito ao acesso e estacionamento nas BER, BM e BR constitui -se 
mediante a aquisição de um título válido.

Artigo 24.º
Modalidades de Título

Para efeitos do presente regulamento, serão emitidos os seguintes 
títulos:

a) Talão de estacionamento;
b) Selo de residente;
c) Selo de comerciante;
d ) Autorização especial de circulação;
e) Dístico ou qualquer outro documento que titule uma das isenções 

a que se refere o artigo 15.º

Artigo 25.º
Aquisição e Validade

1 — Só poderão estacionar nas BM e BR os utilizadores detentores 
de talão de estacionamento válido, salvo se forem detentores do selo 
de residente ou de comerciante no caso das BM, ou estiverem isentos 
nos termos do artigo 15.º

2 — […]
3 — […]
4 — […]
5 — […]
6 — […]

Artigo 26.º
Da Qualidade de Residente

1 — O direito à aquisição do selo de residente só se constitui se o 
seu titular, para além do disposto no n.º 9 do artigo 4.º, for proprietário, 
adquirente com reserva de propriedade, locatário em regime de locação 
financeira ou aluguer ou usufrutuário de um veículo automóvel associado 
ao exercício de uma atividade profissional com vínculo laboral.

2 — A prova da qualidade de residente faz -se através da apresentação 
cumulativa de cópia dos seguintes documentos:

a) Cartão de cidadão ou bilhete de identidade;
b) Cartão de identificação fiscal (se não entregou cartão de cidadão);
c) Certidão da conservatória do registo predial, contrato de arren-

damento, comodato, hospedagem, ou qualquer outro documento que 
comprove o direito de uso ou ocupação do prédio e ou a residência 
habitual, no interior de uma ZE;

d ) Recibo de água, eletricidade, gás comunicações eletrónicas ou 
qualquer outro documento que comprove o fornecimento de serviços 
essenciais na residência;

e) Título de registo de propriedade, certificado de matrícula do veículo, 
contrato que titula a aquisição com reserva de propriedade, contrato de lo-
cação financeira ou de aluguer de longa duração, declaração da respetiva 
entidade empregadora donde conste o nome e morada do usufrutuário, 
matrícula do veículo automóvel e respetivo vínculo laboral ou declaração 
sob compromisso de honra do proprietário do veículo confirmando que 
o veículo está comodato ou é utilizado pelo residente.”

3 — Para a atribuição do segundo selo de residente, é ainda exigida 
declaração sob compromisso de honra de que não possui lugar de es-
tacionamento privativo ou garagem na ZE de residência habitual ou se 
reside em edifícios constituídos em propriedade horizontal, declaração 
do condomínio no mesmo sentido

4 — As falsas declarações ou informações e a falsificação de docu-
mentos determinam a responsabilidade criminal do infrator.

Artigo 30.º
Devoluções

1 — […]
2 — […] artigo 32.º
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Artigo 32.º
Validade

1 — O selo tem validade bienal e a sua atribuição implica o pagamento 
de uma taxa de emissão, nos termos do Regulamento de liquidação e 
cobrança de taxas e emissão licenças do Município de Torres Vedras.

2 — […] Anexo VI.
3 — […] no n.º 2 do artigo 26.º[…] no n.º 2 do artigo 29.º
4 — […] alínea e) do n.º 2 do artigo 26.º

Artigo 40.º
Competência de Fiscalização

1 — A fiscalização do cumprimento das disposições do presente regula-
mento é da competência da Câmara Municipal, das autoridades policiais e 
de empresas municipais ou concessionárias no exercício de competências, 
poderes e prerrogativas de autoridade delegados para o efeito e será exercida 
através de pessoal da fiscalização da Câmara Municipal, das empresas públi-
cas municipais ou concessionárias designado para o efeito e que, como tal, 
seja considerado equiparado a autoridade ou seu agente, com as limitações 
decorrentes dos respetivos estatutos ou contratos programa, sempre após 
credenciação pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

2 — O pessoal de fiscalização deterá as competências e prerrogativas 
de autoridade pública destinadas à fiscalização, nos termos da lei e 
normas regulamentares aplicáveis, da aplicação e do cumprimento de 
todas as disposições legais e do presente regulamento municipal, para 
o que disporá dos mais amplos poderes administrativos e de autoridade 
cuja delegação seja, em direito, permitida.

Artigo 41.º
Competências dos Agentes de Fiscalização

Compete especialmente aos agentes de fiscalização referidos no ar-
tigo anterior:

a) […]
b) […]
c) […]
d ) […]
e) […]
f  ) Levantar Auto de Notícia, nos termos do disposto no artigo 48.º, 

49.º, 50.º e 71.º do Código da Estrada;
g) […]
h) Participar às autoridades policiais e ou outras competentes as 

infrações ao Código da Estrada e à legislação complementar aplicável 
de que tenha conhecimento no exercício das suas funções e colaborar 
com as autoridades policiais no cumprimento do Código da Estrada e 
demais legislação complementar.

i) Proceder à recolha de todos os elementos necessários ao preenchi-
mento dos documentos estatísticos relativos aos acidentes de viação, bem 
como proceder ao respetivo envio, preferencialmente através de meios 
eletrónicos, para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

Artigo 43.º
Contraordenações

Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que ao caso couber, 
constituem contraordenações, puníveis com coima, as seguintes con-
dutas:

a) […]
b) […]
c) […]
d ) […]
e) (revogada)
f  ) (anterior f  ) …)
g) A falta de entrega dos selos de residente ou de comerciante sempre 

que se alterem os pressupostos sobre os quais assentou a decisão da sua 
emissão, punível com coima de € 30,00 a € 150,00.

h) A utilização dos selos de residente ou de comerciante fora do res-
petivo prazo de validade, punível com coima de € 30,00 a € 150,00;

i) (anterior alínea i))
Artigo 45.º

Regras do Processo
1 — Compete à Câmara Municipal o processamento das contraorde-

nações previstas no artigo 71.º do Código da Estrada, a aplicação das 
respetivas coimas e sanções acessórias, desde que estejam reunidas as 
condições definidas em Portaria do membro do Governo responsável 
pela área da administração interna, mediante parecer favorável da ANSR 
e seja por este designada.

2 — As competências referidas no número anterior podem ser exercidas 
por empresas municipais ou concessionárias, no exercício de compe-
tências, poderes ou prerrogativas de autoridade para o efeito delegados.

3 — Às contraordenações previstas neste regulamento são aplicáveis 
as normas gerais que regulam o regime geral das contraordenações com 
as adaptações constantes do Código da Estrada.

Artigo 46.º
Abandono, Remoção e Bloqueamento de Veículos

1 — […]
2 — […]
3 — […]
4 — As taxas são devolvidas quando se verificar que houve errada 

aplicação das disposições legais e regulamentares.

Artigo 48.º
Bloqueamento e Remoção

1 — Podem ser removidos os veículos que se encontrem:
a) […];
b) […];
c) Estacionados ou imobilizados em locais que, por razões de se-

gurança, ordem pública, de emergência ou de socorro, justifiquem a 
remoção.

2 — Para os efeitos do disposto na aliena b) do n.º anterior, considera-
-se que constituem evidente perigo ou grave perturbação para o trânsito 
os seguintes casos de estacionamento ou imobilização:

a) […]
b) […]
c) Em passagem de peões ou de velocípedes sinalizada;
d ) Em cima dos passeios ou em zona reservada exclusivamente ao 

trânsito de utilizadores vulneráveis;
e) […]
f  ) […]
g) […]
h) […]
i) […]
j) […]
k) (anterior k))

3 — Verificada qualquer das situações previstas nas alíneas a) e b) 
do n.º 1 […]

4 — […]
5 — O desbloqueamento do veículo só pode ser feito pelas autoridades 

competentes, sendo sancionada, nos termos da alínea h) do artigo 43.º, 
qualquer outra pessoa que o fizer.

Artigo 50.º
Reclamação de Veículos

1 — […]
2 — […] alínea f) do n.º 1 do artigo 42.º, […].
3 — […]
4 — […]

Artigo 54.º
Informação às Forças Policiais de Abandono dos Veículos

Os serviços de fiscalização informarão […].

Artigo 55.º
Arrematação da Sucata em Hasta Pública

Decorrido o prazo previsto no artigo anterior […], os serviços de 
fiscalização apresentam […].

Artigo 57.º
Criação de ZE

As zonas de estacionamento, bolsas de estacionamento e bolsas de 
cargas e descargas, são criadas e alteradas por deliberação da Câmara 
Municipal.

Artigo 60.º
Vigência

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.
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Artigos 5.º
Aditamentos

São aditados os artigos 33.º a 39.º, 42.º e os Anexos I e VII, com a 
seguinte redação:

SECÇÃO III

Do Selo de Comerciante

Artigo 33.º
Da Qualidade de Comerciante

1 — O direito à aquisição do selo de comerciante só se constitui se 
o seu titular, para além do disposto na alínea i) do artigo 4.º, preencher 
cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Ser proprietário, adquirente com reserva de propriedade, locatário 
em regime de locação financeira ou aluguer ou usufrutuário de um ve-
ículo automóvel ligeiro de mercadorias associado ao exercício de uma 
atividade profissional com vínculo laboral;

b) Ser titular de um direito de propriedade, uso ou ocupação do imóvel 
onde se localiza o estabelecimento comercial;

c) Não ter estacionamento privativo ou garagem afeto ao imóvel 
referido na alínea anterior;

2 — A prova da qualidade de comerciante faz -se através da apresen-
tação cumulativa de cópia dos seguintes documentos:

a) Certidão da conservatória do registo comercial válida da qual 
conste a atividade comercial exercida ou comprovativo do exercício de 
atividade da categoria B do CIRS;

b) Documento comprovativo da titularidade do direito de propriedade 
uso ou ocupação do imóvel onde se situa o estabelecimento comercial;

c) Título de registo de propriedade, certificado de matrícula do veículo 
automóvel ligeiro de mercadorias, contrato que titula a aquisição com 
reserva de propriedade, contrato de locação financeira ou de aluguer 
de longa duração;

d ) Cartão de identificação fiscal do requerente;
e) Cartão de cidadão ou bilhete de identidade do legal representante 

do requerente;
f  ) Declaração justificativa de que a entrega e distribuição frequente 

de volumes de mercadorias são essenciais para atividade económica;
g) Declaração sob compromisso de honra da inexistência de garagem 

ou estacionamento privativo afeta ao imóvel onde se situa o estabeleci-
mento comercial ou, se se situa em edifício constituído em propriedade 
horizontal, declaração do condomínio no mesmo sentido.

3 — As falsas declarações ou informações e a falsificação de docu-
mentos determinam a responsabilidade criminal do infrator.

Artigo 34.º
Selo de Comerciante

1 — A Câmara Municipal deliberará individualmente sobre cada 
requerimento de atribuição do selo de comerciante, podendo solicitar 
a prestação de esclarecimentos adicionais ou apresentação de outros 
documentos que considere relevantes.

2 — Cada comerciante que reúna as condições referidas no artigo 
anterior só poderá possuir um selo de comerciante.

3 — A atribuição do selo de comerciante para a respetiva ZE, confere 
a possibilidade de estacionar gratuitamente nos locais devidamente 
identificados como BM, ou de estacionamento livre.

4 — Os titulares de selo de comerciante cujo estabelecimento se situe 
em arruamento coincidente com limite de ZE poderão estacionar em 
qualquer dos lados do respetivo arruamento.

5 — O estacionamento referido no n.º anterior não tem limite de 
tempo, salvo se previsto em normas específicas de zona.

6 — O selo de comerciante deve ser colocado no interior do veículo 
com o rosto para o exterior, junto do para -brisas, de modo a serem 
visíveis e legíveis as menções dele constante.

7 — Quando o selo de comerciante não estiver colocado da forma 
prevista no n.º anterior, presume -se o não pagamento do estacionamento 
ou a não qualidade de comerciante.

Artigo 35.º
Características

O selo de comerciante é emitido pela Câmara Municipal, associado 
a um veículo concretamente identificado e dele constam:

a) A ZE para que é válido;
b) O arruamento de residência;

c) A matrícula do veículo;
d ) O prazo de validade.

Artigo 36.º
Requerimento

1 — Os comerciantes poderão requerer, através do preenchimento do 
modelo constante do Anexo VII, a atribuição de um selo de comerciante.

2 — Os serviços competentes decidem a atribuição do selo de co-
merciante no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar da data da receção 
do requerimento.

Artigo 37.º
Devoluções

1 — O selo de comerciante deve ser imediatamente devolvido sempre 
que se alterem os pressupostos sobre os quais assentou decisão da sua 
emissão, designadamente, quando o titular deixe de ser proprietário ou 
de explorar o estabelecimento comercial ou aliene o seu veículo.

2 — O titular do selo de comerciante deverá ainda comunicar a subs-
tituição do veículo para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 39.º

Artigo 38.º
Roubo, Furto, Extravio ou Falsificação

1 — Em caso de roubo, furto ou extravio do selo de comerciante, 
deverá o seu titular comunicar de imediato o facto à Câmara Munici-
pal, sob pena de responder pelos prejuízos resultantes da sua utilização 
indevida por outrem.

2 — Nos casos referidos no n.º anterior o procedimento seguido na 
substituição do selo será o mesmo que o utilizado para a sua renovação.

3 — Em caso de falsificação do selo de comerciante, sem prejuízo da 
responsabilidade penal do infrator, serão revogados os selos emitidos 
relativamente à mesma residência e não haverá direito à emissão de 
novos selos para os titulares pelo período de cinco anos.

Artigo 39.º
Validade

1 — O selo tem validade anual e a sua atribuição implica o pagamento 
de uma taxa de emissão, nos termos do Regulamento de liquidação e 
cobrança de taxas e emissão licenças do Município de Torres Vedras.

2 — A renovação do selo de comerciante será efetuada a requerimento 
do seu titular, através do preenchimento do modelo constante do Anexo VII.

3 — Para a renovação do selo de comerciante devem ser exibidos 
os documentos referidos no n.º 2 do artigo 33.º, ficando a decisão e a 
emissão sujeitas aos prazos previstos no artigo 36.º

4 — Para a substituição do selo de residente, por mudança de veí-
culo, apenas é necessário o documento previsto na alínea c) do n.º 2 
do artigo 33.º

Artigo 42.º
Estacionamento Proibido, indevido ou abusivo

Para além dos casos especialmente previstos nos artigos 8.º, 9.º, 16.º 
e 20.º do presente regulamento, é proibido parar ou estacionar nos casos 
previstos no n.º 1 do artigo 49.º, no n.º 1 do artigo 50.º e no artigo 71.º do 
Código da Estrada e considera -se indevido ou abusivo o estacionamento 
previsto no artigo 163.º do Código da Estrada.

ANEXO I

Classificação de Atividades Económicas — CAE´s 

  

Ç
C O M É R C I O   P O R   G R O S S O 

45310 - Peças e acessórios para veículos automóveis 
46430 - Eletrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão 
46460 - Produtos farmacêuticos 
46494 - Outro comércio de bens de consumo, n.e. 
46510 - Computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos 
46520 - Equipamentos eletrónicos, de telecomunicações e suas partes 
46610 - Máquinas e equipamentos, agrícolas 
46620 - Máquinas-ferramentas 
46690 - Outras máquinas e equipamentos 
46711 - Produtos petrolíferos 
46712 - Combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, não derivados do petróleo 
46732 - Materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário 
46740 - Ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento 
46750 - Produtos químicos 
C O M É R C I O   A   R E T A L H O 
47510 - Têxteis, em estabelecimentos especializados 
47521 - Ferragens e de vidro plano, em estabelecimentos especializados 
47522 - Tintas, vernizes e produtos similares, em estabelecimentos especializados 
47523 - Material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estabelecimentos especializados 
47530 - Carpetes, tapetes, cortinados e revestimentos para paredes e pavimentos, em estabelecimentos especializados 
47540 - Eletrodomésticos, em estabelecimentos especializados 
47591 - Mobiliário e artigos de iluminação, em estabelecimentos especializados 
47592 - Louças, cutelaria e de outros artigos similares para uso doméstico, em estabelecimentos especializados 
47593 - Outros artigos para o lar, n.e., em estabelecimentos especializados 
47784 - Outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. 
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 ANEXO IV 

  

ANEXO IV 

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 
 DESPACHO 

REQUERIMENTO 

LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO 

A PREENCHER PELO REQUERENTE 

Exmo. Senhor
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 

Nome ______________________________________________________________________________ NIF __________________, 
Cartão de Cidadão/ BI n.º  _________________, válido até ___ / ___ / _____ residente/com sede em 
__________________________________________________, código postal _____ ________, freguesia de 
____________________________, município de Torres Vedras telefone/telemóvel nº ______________, endereço eletrónico 
_________________________ requer, em conformidade com o disposto no artigo 17º do Regulamento de Estacionamento, Cargas 
e Descargas, e Remoção de Veículos Abandonados, a atribuição de ____ (indicar nº) lugares de estacionamento privativo em 
_____________________________________________________________ (indicar localização), por não possuir nas suas 
instalações espaços destinados ao estacionamento dos veículos automóveis ao seu serviço e exclusivamente para o exercício das 
suas funções. Mais declara que autoriza a utilização dos dados constantes no presente requerimento e documentos anexos para 
tratamento informático. 

 Para o defeito junta cópias de: 
a) Cartão de Identificação Fiscal 
b) Cartão de cidadão/BI 
c) Título de registo de propriedade do veículo, contrato que titula a aquisição com reserva de propriedade ou contrato de 

locação financeira ou de aluguer de longa duração 
d) Documento que identifique a localização precisa do(s) LEP pretendido(s) 
Pede deferimento, 

Torres Vedras, ____ de _________________ de 20___ 
O requerente 

_____________________________________________________ 
� Atribuído/renovado 

 ANEXO V 

  

ANEXO V 

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 
 DESPACHO 

REQUERIMENTO 

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIRCULAÇÃO 

A PREENCHER PELO REQUERENTE 

Exmo. Senhor 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 

Nome ______________________________________________________________________________ NIF __________________, 
Cartão de Cidadão/BI nº _________________, válido até ___ / ___ / _____ residente na rua  
_______________________________________, código postal _____ ________, freguesia de ____________________________, 
município de _______________, telefone/telemóvel nº ______________, endereço eletrónico______________ requer , em 
conformidade com o disposto no artigo 22º do Regulamento de Estacionamento, Cargas e Descargas e Remoção de Veículos 
Abandonados, que lhe seja atribuída Autorização Especial de Circulação para 
�_____________________________________________________________________no(s) dia(s) __________ pelas _______ horas e 
pelo período previsível de ____________________ ao veículo pesado de mercadorias com a matrícula _______________,modelo 
__________________, marca _____________. 

Mais declara que autoriza a utilização dos dados constantes no presente requerimento e documentos anexos para 
tratamento informático.  
Para o efeito junta cópias de: 

a. Cartão de cidadão/ Bilhete de identidade; 
b. Cartão de identificação fiscal; 
c. Documento identificativo do veículo; 

Pede deferimento, 

Torres Vedras, ____ de _________________ de 20___ 
O requerente 

� Indicar os motivos que fundamentam a autorização especial e o respetivo percurso 

 ANEXO VI 

  

ANEXO VI 

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS DESPACHO 

REQUERIMENTO 
SELO DE RESIDENTE 

A PREENCHER PELO REQUERENTE 

Exmo. Senhor 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 

Nome ______________________________________________________________________________ NIF __________________, Cartão 
de Cidadão/ BI nº _________________, válido até ___ / ___ / _____,residente na rua  
_______________________________________, código postal _____ ________, freguesia de ____________________________, 
município de Torres Vedras telefone/telemóvel nº ______________, endereço eletrónico ________________na qualidade de 
residente requer em conformidade com o disposto no Artigo 29º do Regulamento de Estacionamento, Cargas e Descargas e 
Remoção de Veículos Abandonados que lhe seja �____________________ o respetivo selo de estacionamento para Zona de 
Estacionamento da sua residência, juntando para o efeito cópia dos documentos que abaixo se indicam. 

Mais declara que autoriza a utilização dos dados constantes no presente requerimento e documentos anexos para 
tratamento informático.   

a) Cartão de cidadão ou bilhete de identidade; 
b) Cartão de identificação fiscal (se não entregou cartão de cidadão); 
c) Certidão da conservatória do registo predial, contrato de arrendamento, comodato, hospedagem, ou qualquer outro 

documento que comprove o direito de uso ou ocupação do prédio e ou a residência habitual, no interior de uma ZE; 
d) Recibo de água, eletricidade, gás, comunicações eletrónicas ou qualquer outro documento que comprove o 

fornecimento de serviços essenciais na residência; 
e) Título de registo de propriedade, certificado de matrícula do veículo, contrato que titula a aquisição com reserva de 

propriedade, contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração ou declaração da respetiva entidade 
empregadora donde conste o nome e morada do usufrutuário, matrícula do veículo automóvel e respetivo vínculo 
laboral ou declaração sob compromisso de honra do proprietário do veículo confirmando que o veículo está comodato 
ou é utilizado pelo residente. 

 Para a atribuição do segundo selo de residente, é ainda exigida declaração sob compromisso de honra de que não possui lugar de
estacionamento privativo ou garagem na ZE de residência habitual ou, se reside em edifício constituído em propriedade horizontal, 
declaração do condomínio no mesmo sentido. 
Mais declara que autoriza a utilização dos dados constantes no presente requerimento e documentos anexos para tratamento 
informático.   
Pede deferimento, 

Torres Vedras, ____ de _________________ de  20___ 
O requerente 

_____________________________________________________ 
� Atribuído/renovado 

Nota: as falsas declarações ou informações e a falsificação de documentos determinam a responsabilidade criminal do infrator. 

 ANEXO VII 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS
 DESPACHO 

REQUERIMENTO 

SELO DE COMERCIANTE 

A PREENCHER PELO REQUERENTE 

Exmo. Senhor
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 

Nome ____________________________________________________________________________________________ NIF 
______________________, Cartão de Cidadão/ BI nº _________________, válido até ___ / ___ / _____, residente na rua  
_______________________________________, código postal _____ ________, freguesia de ____________________________, 
município de Torres Vedras telefone/telemóvel nº ___________________, endereço eletrónico 
____________________________________na qualidade de comerciante  requer em conformidade com o disposto no artigo 33º do 
Regulamento de Estacionamento, Cargas e Descargas e Remoção de Veículos Abandonados que lhe seja �____________________ o 
respetivo selo de estacionamento para zona de estacionamento onde exerce a sua atividade comercial, juntando para o efeito 
cópia dos documentos que abaixo se indicam. 

Mais declara que autoriza a utilização dos dados constantes no presente requerimento e documentos anexos para 
tratamento informático.   

a) Certidão da conservatória do registo comercial válida da qual conste a atividade comercial exercida ou comprovativo do 
exercício de atividade da categoria B do CIRS; 

b) Documento comprovativo da titularidade do direito de propriedade uso ou ocupação do imóvel onde se situa o 
estabelecimento comercial; 

c) Título de registo de propriedade, certificado de matrícula do veículo automóvel ligeiro de mercadorias, contrato que titula 
a aquisição com reserva de propriedade, contrato de locação financeira ou de aluguer de longa duração; 

d) Cartão de identificação fiscal do requerente; 
e) Cartão de cidadão ou bilhete de identidade do legal representante do requerente; 
f) Declaração justificativa de que a entrega e distribuição frequente de volumes de mercadorias são essenciais para atividade 

económica; 
g) Declaração sob compromisso de honra da inexistência de garagem ou estacionamento privativo afeta ao imóvel onde se 

situa o estabelecimento comercial ou, se se situa em edifício constituído em propriedade horizontal, declaração do 
condomínio no mesmo sentido. 

Pede deferimento, 
Torres Vedras, ____ de _________________ de 20___ 

O requerente 
_____________________________________________________ 

� Atribuído/renovado
Nota: as falsas declarações ou informações e a falsificação de documentos determinam a responsabilidade criminal do infrator. 

 307871876 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ARCOS DE VALDEVEZ
(SÃO PAIO) E GIELA

Declaração de retificação n.º 614/2014
Por ter sido publicado com inexatidão, no Diário da República, 

2.ª série, n.º 107, de 4 de junho de 2014, o edital n.º 491/2014, retifica-
-se que, em todo o citado edital, onde se lê «S. Paio» deve ler -se «São 
Paio», que passa a ter a seguinte descrição heráldica:

Brasão: escudo de azul, com torre quadrangular de prata, lavrada de 
negro, aberta e iluminada de vermelho, entre duas palmas de ouro postas 
em pala; em campanha, ponte de quatro arcos de prata, lavrada de negro, 
firmada nos flancos e movente de uma ponta ondada de três tiras ondadas 
de prata e azul. Coroa mural de prata de quatro torres aparentes. Listel de 
prata, com a legenda a maiúsculas de negro: «UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE ARCOS DE VALDEVEZ (SÃO PAIO) E GIELA»;

Bandeira: de branco; cordão e borlas de azul e prata. Haste e lança 
de ouro;

Selo: nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 53/91, com a legenda «União 
das Freguesias de Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela».

6 de junho de 2014. — O Presidente da Junta de Freguesia, Francisco 
da Conceição Mendes.

307877757 

 FREGUESIA DE SINES

Aviso n.º 7193/2014

Procedimento concursal comum para constituição de relação
 jurídica de emprego público por tempo

 indeterminado/2 Assistentes Operacionais
1 — Nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, 

de 3 de setembro, na sua atual redação, e artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na sua atual redação, na sequência 
da deliberação da Junta de Freguesia de 13/02/2014 e da Assembleia 
de Freguesia de 23/03/2014, torna -se público que se encontra aberto 
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 
dois postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal 
desta autarquia, na categoria de assistente operacional.

2 — Legislação aplicável — o presente procedimento reger -se -á 
pelas disposições constantes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, na sua 
atual redação; Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3/9, na sua atual reda-
ção; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31/7; Lei n.º 59/2008, de 
11/9, na sua atual redação; Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3/2; Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/1, na sua atual redação; Lei n.º 12 -A/2010, de 
30/6; Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12; Lei n.º 66 -B/2012, de 31/12 na sua 
atual redação, Lei n.º 83 -C/2013 de 31/12.

3 — Consultada a entidade centralizadora para constituição de reservas 
de recrutamento (ECCRC), em cumprimento do disposto no artigo 4.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua atual redação — atribuição ora 
conferida ao INA, nos termos do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 48/2012, 
de 29/02 — foi prestada a seguinte informação: “não tendo, ainda de-
corrido qualquer procedimento concursal para constituição de reservas 
de recrutamento, declara -se a inexistência, em reserva de recrutamento, 
de qualquer candidato com o perfil adequado.”

4 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento do posto 
de trabalho a ocupar e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

5 — Caracterização do posto de trabalho em função da atribuição, 
competência ou atividade: dinamização de atividades nos ateliês exis-
tentes; responsável por um grupo de crianças; acompanhamento das 
crianças no transporte — ATL/Escola e vice -versa; acompanhamento 
das crianças (a pé) nas idas e vindas da Escola Básica n.º 1, conforme 
os horários das mesmas; acompanhamento das crianças em atividades 
de exterior, nomeadamente em idas à praia; responsável/auxiliar por um 
grupo de crianças nas “Oficinas Infantis” no mês de agosto; responsável 
pela organização das matérias nas atividades a desenvolver com as 
crianças; auxiliar na sala dos deveres; apoio em atividades exteriores 
realizadas pela Junta de Freguesia.

6 — A descrição de funções em referência não prejudica a atribuição 
aos trabalhadores de funções não expressamente mencionadas, que 
lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador 
detenham qualificação profissional adequada e que não impliquem 




