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Vogais efetivos — Técnico Superior (Política Social), Ana Paula 
Salvador Faustino, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impe-
dimentos; técnica superior (Gestão de Recursos Humanos), Elsa Maria 
Mendes Gonçalves Rodrigues.

Vogais suplentes — Técnico Superior (Gestão de Recursos Humanos), 
Ana Maria Fernandes Matias Sousa; Assistente Técnico (Administra-
tivo), Ana Beatriz Nunes Coxo Lourenço Costa.

12.3 — Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa):
Presidente — Chefe da Divisão de Planeamento e Logística Educativa, 

Cristovalina Albano Mira Almeida Afonso.
Vogais efetivos — Técnico Superior (Política Social), Ana Paula 

Salvador Faustino, que substituirá o Presidente nas suas faltas e im-
pedimentos; Técnico Superior (Gestão de Recursos Humanos), Júlio 
Manuel Finote Almeida.

Vogais suplentes — Técnico Superior (Gestão de Recursos Humanos), 
Elsa Maria Mendes Gonçalves Rodrigues; Assistente Técnico (Admi-
nistrativo), Ana Beatriz Nunes Coxo Lourenço Costa.

12.4 — Técnico Superior (Dietista):
Presidente — Diretor do Departamento de Educação, Frederico Ma-

nuel Brito Teles Almeida d’Eça.
Vogais efetivos — Chefe da Divisão de Planeamento e Logística 

Educativa, Cristovalina Albano Mira Almeida Afonso, que substituirá o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos; Técnico Superior (Gestão de 
Recursos Humanos), Bernardo Gonçalo Silva Gouveia Teixeira.

Vogais suplentes — Técnico Superior (Sociologia), Andreia Cláudia 
Marques Mendonça Fernandes; Técnico Superior (Sociologia), Maria 
do Rosário Gomes Veríssimo Cruz.

13 — A publicitação das listas unitárias de ordenação final dos can-
didatos, será efetuada na 2.ª série do Diário da República, afixada 
no Departamento de Recursos Humanos, e disponibilizada na página 
eletrónica da Autarquia — www.cm-sintra.pt.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

26 de agosto de 2014. — Por subdelegação de competências, con-
ferida pelo despacho n.º 1-PM/2013, de 29 de outubro, a Diretora do 
Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Maria de Jesus Camões 
Coias Gomes.
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 Aviso n.º 10202/2014
Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra torna pú-

blico, que na sequência do Aviso n.º 9509/2014, de 20 de agosto de 2014 
(Diário da República, 2.ª série, n.º 159), que divulga a determinação 
do início do procedimento de alteração do PDM de Sintra, conforme 
deliberação de Reunião de Câmara de 22 de julho de 2014, e procede ao 
início do período de participação pública preventiva, para formulação 
de sugestões, é prorrogado o prazo de participação preventiva por um 
período adicional de 15 dias, contados a partir do término do prazo 
inicialmente fixado pelo Aviso n.º 9509/2014, de 20 de agosto de 2014.

As respetivas sugestões podem ser remetidas à Direção Municipal de 
Ambiente, Planeamento e Gestão do Território (DM -APG), da Câmara 
Municipal de Sintra, sito na Praça D. Afonso Henriques 2710 -520 Portela 
de Sintra, dentro do prazo previsto, em requerimento dirigido ao Exmo. 
Sr. Presidente da Câmara.

3 de setembro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta.
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 MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Aviso n.º 10203/2014
Luís Carlos Piteira Dias, Presidente da Câmara Municipal de Ven-

das Novas torna público, ao abrigo da competência que lhe confere a 
alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que a Câmara Municipal, na sua reunião realizada dia 6 de agosto de 
2014, deliberou aprovar uma proposta de Alteração ao Regulamento 
de Taxas Urbanísticas do Município de Vendas Novas, no sentido de 
submeter a mesma à apreciação pública, para recolha de sugestões, pelo 
prazo de 30 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso, 
para cumprimento do disposto artigo 118 do Código do Procedimento 

Administrativo e no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 
de dezembro, na sua atual redação. As sugestões deverão ser formuladas, 
por escrito e enviadas à Câmara Municipal, dirigidas ao seu Presidente, 
até às 17,30 horas do último dia do prazo acima referido.

21 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Carlos Piteira Dias.

Alteração ao Regulamento de Taxas Urbanísticas 
do Município de Vendas Novas

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

simplifica o regime de acesso e de exercício de diversas atividades 
económicas no âmbito da iniciativa «Licenciamento Zero», impõe -se 
ao Município diligenciar no sentido de conformar os seus regulamentos 
ao consagrado naquele diploma legal bem como a elaboração de novos 
regulamentos.

As alterações agora propostas ao Regulamento de Taxas Urbanís-
ticas, nomeadamente à Tabela de Taxas Municipais de Urbanismo do 
Município de Vendas Novas que dele faz parte integrante, aprovado pela 
Assembleia Municipal na sua sessão de 18 de dezembro de 2008, sob 
proposta da Câmara Municipal, aprovada na reunião de 3 de dezembro 
de 2008 e publicado no Diário da República, n.º 14, 1.ª série, em 21 de 
Janeiro de 2009, e suas posteriores alterações, resultam dos seguintes 
regulamentos:

a) Regulamento Municipal de Estabelecimentos de Alojamento Local 
do Município de Vendas Novas;

b) Regulamento Municipal do Horário de Funcionamento dos Esta-
belecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Município de 
Vendas Novas;

c) Regulamento Municipal sobre o Acesso, Exercício e Fiscalização 
de Atividades Diversas do Município de Vendas Novas;

d) Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço Público e Publi-
cidade do Município de Vendas Novas;

e) Regulamento Municipal de Atividade de Comércio a Retalho Não 
Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes do Muni-
cípio de Vendas Novas.

Assim, no uso dos poderes regulamentares conferidos às autarquias 
locais pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e do 
estabelecido nas alíneas b) e g), do n.º 1, do artigo 25.º, conjugado com a 
alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a Câmara Municipal de Vendas Novas, em reunião de ... de ... de 2014, e 
a Assembleia Municipal Vendas Novas, em sessão de ... de ... de 2014, 
aprovaram a presente alteração ao Regulamento de Taxas Urbanísticas 
do Município de Vendas Novas.

Artigo 1.º

Aditamento à Tabela de Taxas Municipais de Urbanismo 
do Município de Vendas Novas

São aditados à Tabela de Taxas Municipais Urbanismo do Município 
Vendas Novas, os artigos 19.º e 20.º, com a seguinte redação:

“Artigo 19.º”

Autorização de utilização ou suas alterações 
previstas em legislação específica

1 — Registo de Alojamento Local (mera comunicação pré-
via) — 65,00 €.

2 — Placa de Alojamento Local — 48,50 €.

“Artigo 20.º”

Instalação e modificação de estabelecimentos 
abrangidos pelo licenciamento zero

1 — Estabelecimentos de restauração ou bebidas, de comércio de 
bens, de prestação de serviços ou de armazenagem — instalação e 
modificação (mera comunicação prévia) — 27,50 €.

2 — Estabelecimentos de restauração ou bebidas, de comércio 
de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem — instalação 
e modificação — com dispensa de requisitos (Comunicação Prévia 
com Prazo) — 38,50 €.

3 — Estabelecimento de restauração e bebidas de caráter não seden-
tário — instalação (Comunicação Prévia com Prazo) — 59,00 €.


