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2 — O incumprimento das disposições previstas no presente Regula-
mento, cuja contraordenação não se encontre tipificada no artigo 143.º 
do Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16.01 é punível com coima de 100 (euro) 
a 1000 (euro) no caso de pessoa singular e de 200 (euro) a 5000 (euro) 
no caso de pessoa coletiva.

Artigo 45.º
Sanções acessórias

Em função da gravidade das infrações e da culpa do agente podem 
ser aplicadas as seguintes sanções acessórias:

a) Perda de bens pertencentes ao agente;
b) Interdição do exercício da atividade por um período até dois 

anos;
c) Suspensão de autorização para a realização de feiras por um pe-

ríodo até dois anos;
d) Remoção, pelos respetivos serviços municipais, de viaturas que 

exibam qualquer informação alusiva à sua venda quando estacionados na 
via pública ou em local privado de utilização coletiva, sendo imputadas 
ao infrator as taxas legalmente previstas para o efeito.

Artigo 46.º
Regime de apreensão de bens

Ao processo de apreensão de bens aplicar -se -á o regime geral das 
contraordenações.

Artigo 47.º
Depósito de bens

Os bens apreendidos serão depositados sob a ordem e responsabilidade 
da Câmara Municipal, constituindo -se esta como fiel depositária.

Artigo 48.º
Competência sancionatória

1 — O Presidente da Câmara Municipal é competente para determinar 
a instrução dos processos de contraordenação e aplicar as coimas e as 
sanções acessórias a que haja lugar relativamente às contraordenações 
previstas no presente Regulamento, com faculdade de delegação em 
qualquer dos Vereadores, relativamente às matérias que são da sua 
competência.

2 — À entidade competente para a aplicação da coima e das sanções 
acessórias nos termos do número anterior incumbe, igualmente, ordenar 
a apreensão provisória de objetos, bem como determinar o destino a dar 
aos objetos declarados perdidos a título de sanção acessória.

3 — As receitas provenientes da aplicação de coimas previstas no 
presente Regulamento revertem integralmente para a Câmara Municipal 
de Moimenta da Beira.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Artigo 49.º
Extinção de feira ou mercado

1 — A Câmara Municipal de Moimenta da Beira pode extinguir 
qualquer mercado ou feira que se encontre sob a sua gestão por motivo 
de interesse público, nomeadamente face à melhoria do equipamento 
comercial da zona ou por razões de reordenamento, sem obrigação de 
qualquer indemnização aos feirantes.

2 — A não realização do mercado ou feira nos termos do presente 
artigo implica a devolução aos feirantes do montante de taxas pagas 
correspondente ao período de realização do evento objeto da extinção.

Artigo 50.º
Taxas

As taxas referidas no presente regulamento são as previstas na Tabela 
de Taxas em vigor no Município de Moimenta da Beira.

Artigo 51.º
Dúvidas e Omissões

As lacunas, omissões ou dúvidas de interpretação e integração de 
lacunas suscitadas na aplicação das disposições do presente regulamento 
serão preenchidas ou resolvidas pela Câmara Municipal ou, em caso de 

delegação ou subdelegação de competências, pelo seu Presidente ou 
Vereador, respetivamente.

Artigo 52.º

Legislação subsidiária

Em tudo o que não for especialmente previsto no presente regulamento 
aplica  -se o disposto na legislação em vigor.

Artigo 53.º

Norma revogatória

A partir da data de entrada em vigor do presente regulamento são 
revogadas todas as normas e disposições regulamentares anteriores 
sobre a matéria.

Artigo 54.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da 
sua publicação nos termos legais.
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 Aviso n.º 6922/2016
José Eduardo Lopes Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, torna público que, ao abrigo da competência que 
lhe confere a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º, da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro, e para efeitos do artigo 56.º, do mesmo diploma, conjugado 
com o artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, o Regu-
lamento Municipal do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 
de Moimenta da Beira foi aprovado pela Assembleia Municipal de 
Moimenta da Beira, em sua sessão ordinária, realizada no dia 29 de 
abril de 2016, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião 
ordinária, de 15 de abril de 2016.

O referido regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte 
à data da publicação no Diário da República.

Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser afixado nos lugares 
públicos do costume e ainda publicado na página eletrónica do Município 
de Moimenta da Beira em www.cm -moimenta.pt.

24 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes 
Ferreira.

Regulamento do horário de funcionamento
 dos estabelecimentos

 do município de Moimenta da Beira

Nota justificativa
Em ordem a dar cumprimento ao disposto no artigo 99.º do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, que, para além de impor a introdução de uma “nota jus-
tificativa” aos regulamentos, estabelece que a mesma deve incluir uma 
ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas/adotadas, 
procedeu -se à elaboração da presente Nota.

O Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que alterou o Decreto-
-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, estabeleceu um novo regime quanto aos 
horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de pres-
tação de serviços. Consagrou -se, a par da liberalização dos horários de 
funcionamento dos estabelecimentos, a uma descentralização da decisão 
de limitação dos horários de funcionamento.

Nestes termos, prevê -se que as autarquias possam restringir os pe-
ríodos de funcionamento, atendendo a critérios relacionados com a 
segurança e a proteção da qualidade de vida dos cidadãos, sempre sem 
prejuízo da lei laboral e do ruído. Decorre do disposto no artigo 4.º, 
do Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, com a redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que as câmaras municipais 
devem adaptar os regulamentos municipais em função do disposto no 
artigo 1.º (liberalização dos horários) ou do artigo 3.º (restrição dos horá-
rios). Ou seja, cabe aos municípios, atendendo aos respetivos contextos, 
nos domínios económico e social, seguir a via da liberalização ou a da 
restrição, que, por sua vez, pode ser mais ou menos acentuada.

A consagração do princípio liberalizador tem como consequência 
que a restrição dos horários só seja possível se for fundamentada em 
razões de interesse público, nomeadamente a segurança e a proteção da 
qualidade de vida dos cidadãos. A restrição dos horários de funciona-
mento quando operada por via regulamentar está, sem qualquer sombra 
de dúvida, sujeita à audição de um conjunto de entidades referidas na 
lei aplicável.

Assim, considerando que os horários que têm vindo a ser praticados 
até agora se têm revelado adequados a preservar, por um lado, os refe-
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ridos direitos de personalidade, e por outro, respondem às necessidades 
dos consumidores e permitem a satisfação dos legítimos interesses de 
ordem económica e patrimonial dos profissionais dos diversos setores 
de atividade, o Município de Moimenta da Beira opta por manter a 
matriz do regime vigente, que já havia resultado da ponderação dos 
interesses em presença.

O presente Regulamento foi sujeito a consulta pública, de acordo 
com o artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, sendo 
objeto de publicação pelo Edital n.º 192/2016, em 2.ª série do Diário 
da República n.º 42, de 1 de março de 2016.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

A presente alteração é elaborada ao abrigo do disposto no artigo 241.º, 
da Constituição da República Portuguesa, do Decreto -Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro, e da alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e da alínea k), 
do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.º
Objeto

Constitui objeto deste Regulamento o regime de fixação dos horários 
de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de pres-
tação de serviços no Município de Moimenta da Beira.

Artigo 3.º
Competência

1 — É da competência da Câmara Municipal de Moimenta da Beira 
a restrição dos horários de funcionamento.

2 — Compete ao Presidente da Câmara, ou Vereador com compe-
tência delegada, mandar executar o presente regulamento e legislação 
conexa, garantir a sua fiscalização, bem como instruir os processos de 
contraordenação, aplicar as respetivas coimas e as sanções acessórias, 
revertendo o produto das coimas para a Câmara Municipal.

CAPÍTULO II

Regime de funcionamento dos estabelecimentos

Artigo 4.º
Regime geral de funcionamento

Os estabelecimentos comerciais gozam do horário de funcionamento livre

Artigo 5.º
Restrições dos horários de funcionamento

1 — As restrições de horário podem ocorrer por iniciativa da Câmara 
Municipal ou pelo exercício do direito de petição, se estiver compro-
vadamente em causa a segurança, a proteção e a qualidade de vida dos 
munícipes.

2 — A decisão de restringir o horário nos termos do número anterior 
deverá ser comunicada, às entidades fiscalizadoras.

Artigo 6.º
Consultas prévias

1 — A Câmara Municipal, antes de deliberar sobre a restrição dos 
períodos de funcionamento, deverá ouvir as seguintes entidades:

a) A Junta de Freguesia da área onde o estabelecimento se situe;
b) As Associações de Consumidores, que representem os consumi-

dores em geral;
c) As Associações Patronais do setor, com representação no Município;
d) Os Sindicatos que representem os interesses socioprofissionais dos 

trabalhadores do estabelecimento em causa;
e) Outras entidades cuja consulta seja tida por indispensável.

2 — As entidades referidas no número anterior devem pronunciar -se 
no prazo de 10 dias úteis, a contar da data da receção do pedido, sob 
pena de o parecer se considerar favorável.

3 — Os pareceres das entidades ouvidas não têm caráter vinculativo.

Artigo 6.º -A
Estabelecimentos situados em edifícios

 de habitação, individual ou coletiva
Cumpridas as diligências previstas no artigo anterior, os estabele-

cimentos situados em edifícios de habitação, individual ou coletiva, 
ou que se localizem nas proximidades de prédios destinados a uso 
habitacional, e que, pelo funcionamento dos mesmos, provoquem in-
comodidade e prejuízos para a qualidade de vida dos moradores das 
zonas envolventes, mormente no que concerne ao direito ao descanso e 
tranquilidade, à higiene pública e à segurança, poderão ver o seu horário 
de funcionamento reduzido.

Artigo 7.º
Proibição de permanência de pessoas no estabelecimento

Durante o período em que o estabelecimento está encerrado é ex-
pressamente proibida a permanência de quaisquer utentes ou clientes 
no seu interior, bem como de quaisquer pessoas que não façam parte 
do respetivo pessoal, salvo motivos de força maior.

CAPÍTULO III

Mapa de horário

Artigo 8.º
Mapa de horário de funcionamento

Deve ser afixado em cada estabelecimento, em local bem visível do 
exterior, um mapa de horário de funcionamento, que especifique de 
forma legível as horas de abertura e o encerramento diário, bem como 
as horas de encerramento do estabelecimento por motivos de descanso 
semanal ou interrupção temporária.

Artigo 9.º
Cassação do mapa de horário de funcionamento

1 — O Presidente da Câmara Municipal pode ordenar a cassação 
do mapa de horário de funcionamento, em caso de incumprimento das 
disposições do presente regulamento.

2 — O titular do estabelecimento é notificado, mediante carta regis-
tada com aviso de receção, da ordem de cassação.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

Artigo 10.º
Fiscalização

1 — A fiscalização do cumprimento do disposto no presente diploma 
compete à Guarda Nacional Republicana, à Polícia de Segurança Pública, 
à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e ao município de 
Moimenta da Beira.

2 — A instrução dos processos de contraordenação, bem como a 
aplicação das coimas e de sanções acessórias competem ao presidente 
da câmara municipal.

3 — As autoridades de fiscalização mencionadas no n.º 1 podem 
determinar o encerramento imediato do estabelecimento que se encontre 
a laborar fora do horário de funcionamento estabelecido.

Artigo 11.º
Sanções

1 — Constitui contraordenação punível com coima:
a) De € 150 a € 450 para pessoas singulares e de € 450 a € 1.500 

para pessoas coletivas, a falta de mera comunicação prévia do horário 
de funcionamento, bem como das suas alterações e a falta da afixação 
do mapa de horário de funcionamento em violação do disposto no 
artigo 14.º;

b) De € 250 a € 3.740 para pessoas singulares e de € 2.500 a € 25.000 
para pessoas coletivas, o funcionamento fora do horário estabelecido.

2 — Em caso de reincidência, e quando a culpa do agente e a gravidade 
da infração o justifique, para além das coimas previstas no n.º 1, do pre-
sente artigo pode ainda ser aplicada a sanção acessória de encerramento 
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do estabelecimento durante um período não inferior a três meses e não 
superior a dois anos.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 12.º
Contagem de prazos

Os prazos referidos no presente regulamento contam -se nos termos do 
disposto no artigo 87.º, do Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 13.º
Normas supletivas

1 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste Regu-
lamento regem as disposições legais aplicáveis.

2 — As dúvidas e as omissões suscitadas pela aplicação deste Re-
gulamento são resolvidas por despacho do Presidente da Câmara Mu-
nicipal.

Artigo 14.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente regulamento será revogado 
o regulamento do Horário de Estabelecimento dos Estabelecimentos 
Comerciais do Município de Moimenta da Beira, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 51, de 13 de março de 2013.

Artigo 15.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da 
sua publicação nos termos legais.
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 MUNICÍPIO DO MONTIJO

Aviso n.º 6923/2016
Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, na redação atual, conjugado com o n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014 de 20/06, faz -se público que, por despachos do órgão 
executivo de 13 de abril de 2016, se encontram abertos procedimentos 
concursais comuns, para constituição reserva de recrutamento de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação 
de necessidades futuras, na carreira/categoria de Assistente Técnico 
(animador sociocultural):

Referência A: Assistente Técnico (Animador Sociocultural) — Agru-
pamento de Escolas de Montijo e Agrupamento de Escolas Poeta Joa-
quim Serra;

Referência B: Assistente Técnico (Animador Sociocultural) — Agru-
pamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro.

1 — As funções a desempenhar serão as seguintes:
As constantes no anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20/06, referido no artigo 88.º, 
n.º 2 da mesma lei, ao qual corresponde, respetivamente, o grau 2 de 
complexidade funcional e:

Em ambas as referências: Planeia, em articulação com as educadoras 
de infância e restante equipa técnica do agrupamento de escolas, e dina-
miza atividades de animação sociocultural no serviço de complemento 
de horário prestado nos jardins -de -infância da rede pública; Participa 
no acompanhamento e vigilância de crianças dentro e fora do estabe-
lecimento de ensino; Promove o desenvolvimento das capacidades de 
expressão e de realização das crianças em idade pré -escolar, com recurso 
a métodos pedagógicos e de animação.

2 — Para efeitos do disposto do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22/01, na redação atual, e após consulta na Bolsa de 
Emprego Público, verificou -se que o INA, na qualidade de Entidade 
Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), 
não possui reservas de recrutamento ativas. Para efeitos do disposto no 
artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, e artigo 24.º da Lei 
n.º 80/2013, de 28 de novembro, de acordo com o despacho do Secretário 
de Estado da Administração Local em 2014/07/17, “as autarquias não 
estão sujeitas à obrigação de consulta prévia à Direção Geral de Quali-
ficação dos Trabalhadores (INA) prevista naquela Portaria”.

3 — O procedimento concursal é válido para constituição de reserva 
de recrutamento e para os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual.

4 — Posição remuneratória: 1.ª posição remuneratória, 5.º nível re-
muneratório, 683,13€ mensais de acordo com a tabela remuneratória 
única.

5 — O local de trabalho será nos equipamentos escolares dos Agrupa-
mentos de Escolas de Montijo, Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim 
Serra e Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro, sendo 
praticado o horário do local de trabalho para que for selecionado(a).

6 — Habilitações Literárias Exigidas — Para ambas as referências:
Curso Tecnológico ou Curso de Escolas Profissionais, que confira 

certificado de qualificação Profissional Nível III, na área da Animação 
Sociocultural.

7 — Requisitos de admissão são os previstos no artigo 17.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014 de 20/06:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, por convenção internacional ou por lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.1 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos números 
anteriores até à data limite de apresentação das candidaturas.

8 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014 de 20/06, o recrutamento é feito por procedimento concursal 
restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de emprego público 
por tempo indeterminado. Realizando -se em seguida o recrutamento 
previsto no n.º 4 e 5 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20/06, conjugado 
com a alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 83 -A/2009 de 22/01, 
conforme despachos de autorização de abertura dos procedimentos.

9 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal desta Câmara Municipal idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Formalização da candidatura:
10.1 — Prazo de Candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publi-

cação do presente aviso no D.R., nos termos do artigo 26.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22/01, na sua redação atual.

10.2 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o pre-
enchimento obrigatório de formulário tipo, disponível na receção dos 
Paços do Concelho e na Internet em http:www.mun -montijo.pt. Deverá 
ser entregue pessoalmente na receção dos Paços do Concelho ou enviado 
pelo correio, para a Rua Manuel Neves Nunes de Almeida, 2870-352 
Montijo, com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado para a 
entrega das candidaturas, nele devendo anexar sob pena de exclusão:

Fotocópia do Certificado de habilitações literárias;
Curriculum Vitae;

Para efeitos de certificação da relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, declaração autenticada pelo serviço público a 
que se encontra vinculado, em que conste a natureza da relação jurídica 
de emprego público, a carreira/categoria em que se encontra inserido, a 
menção de desempenho obtida nos últimos três anos e a descrição das 
atividades/funções que atualmente executa.

10.3 — Não é permitida a entrega dos documentos referidos nos n.os 

anteriores por via eletrónica.
10.4 — É obrigatório o preenchimento do ponto 7 do formulário de 

candidatura ou entrega de declaração, sob compromisso de honra, em 
alíneas separadas, da situação precisa em que se encontra, relativamente 
a cada um dos requisitos gerais previstos no ponto 7 do presente aviso, 
sob pena de exclusão.

11 — Os métodos de seleção a utilizar no recrutamento, nos termos 
do disposto do artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-
cas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20/06, conjugado com a 
alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º, da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22/01, na 
sua redação atual, são os seguintes:

11.1 — Avaliação Curricular (AC) e entrevista de avaliação de compe-
tências (EAC), como métodos de seleção obrigatórios, para os candidatos 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, e que 
se encontrem no cumprimento ou execução da atribuição, competência 
ou atividade caracterizadora do posto de trabalho em causa. Pode, no 
entanto, ser -lhes aplicado, os métodos de seleção obrigatórios men-


