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Artigo 17.’

Disposições revogat rias

Com a entrada em vigor do presente Regulamento é recogada a
legislação camarária em igor rel,itic 1 a horários de funcionamento
dos estabelecimentos de senda ao publico e de prestação de serciços.

-\rtigo 18.

Entrada em sig(ir

O presente Regulamento entra em sigor lO dias após a sua publi
cação.

Nota justificativa

Considerando que o actual Regulamento da Venda Ambulante no
Concelho de Odemira. elaborado aquando da sigência dc) Decreto-
-Lei n.° 122 79, de 8 de Maio. se encontra já desajustado, devido
às alterações sucessivas que fortins introduzidas na lcgislaçào pelos
Decretos-Leis n.°’ 283 86, de 5 de Setembro, e 252 93, dc 14-7;

Considerando a necessidade da ua eonipatihiliiação com a legis
lação actualmente em vigor, bem corno, atendendo à necessidade de
a adaptar cada vez mais à realidade do nttlniciplc) de Odentira. itttpõe
-se deste modo a alteração daquela rec’itlamentctção, pelo que se de
libera aprovar o seguinte Regulamento da Acrh idade de Venda Am
bulante no Concelho de ()clentira.

Regulamento da Actwidade de Venda Ambulante
no Concelho de Odemira

CAPITULO 1

Artigo 1

Ld habililanle

O exercicio da actO. idade de vendedor ambulante na área de ju
risdição do município de ()detnira regula-se pelo disposto no Decreto-
-Lei n.° 122 79, de 8 de Maio, alterado sueessicarnente pelos
Decretos-Leis n.°’ 283/86. de 5 de Setembro, e 252 93, de 14 de Ju
lho, e pelas disposições do presente Regulamento, sem prejuizo das
demais disposições legais aplicás eis.

Artigo 2.’

Conceito de sendedor ambulante

São considerados vendedores aittbulatttes, para fins e efeitos do
presente Regulamento, todos aqueles cuja actividade seja reeotthe
cida no Decreto-Lei n.” 122 ‘9, notneaclatttcnte rio ri.” 2 do seu ar
tigo l.°

Artigo 3.”

Venda ambulante na área do município de Odemira

A venda ambulante na área do rnttnicipio de Odeinira ent lugares
piblicos só poderá efectuar-se cont a obserc ação das disposições da
lei e do presente Regulamento.

CAPÍTULO ti

Attlg) 4.

Do cdrtào de sendedor ambulante

1 — Os vendedores ambulantes ó poderão exercer a sua aetici
dade na área do município de Odernira, desde que sejani portadores
do respecticos cartão emitido pela Cárriara Municipal dcc idamente
actualizado.

2 — O cartão de sendedor ambulante e pessoal e intransmisstvel,
será válido pelo periodo de um ano a contar da data da sita emis
são ou renovaçào, apenas na área do mtinicipio, e dcc erá ser apre
sentado às autoridades policiais e fiscais sempre que estas o solicitem.

3 — Para concessão e renos ação do cartão, deverào os interessa
dos apresentar na Câmara Municipal requerimento elaborado em im
presso próprio, donde decerá cotistar a dentificação do interessado,
com referência à sua profissào actual, acompanhado de duas foto
grafias e dos seguintes doccintentos:

a) Bilhete de identidade;
b) Cartão de contribuinte fiscal:
c) Cartão de empresário:
d) Boletim de sanidade, quando a senda tenha por objecto prci

dutos alimentares. ou doctimeni o eqtuvalente:

e) Documento comprocativo do cumprimento das obrigações ri
hut ávei 5,

/3 Outros documentos que pela natureza do comércio a exercer
sejam exigíveis.

3 — O requerimento do cartão de vendedor ambulante dcc era es.
pecificar obrigatoriamente os produtos que o requerente preleticle
sender.

5 — A renovaçào anual do cartão de cendedor atnbulante dcc era
ser requerida até 30 dias antes do termo do prazo da sua calidade.

6 — Pela emissão do cartão para o exercício da actividade de setm
dedor ambulante será cobrada uma taxa 6005.

7 — Pela renovação do cartào para exercício da actividade de ceti
dedor ambulante será cobrada uma taxa de 3005.

8 — Na falta de renovação do cartão no prazo estipulado, a taxa
a cobrar serà elevada para o dobro,

9 — As taxas referidas nos números anteriores serão actualizadas
anualmente pela Cãmara Municipal de Odemira.

CAPÍTULO, III

Artigo 5.”

Exposição de produtos

— Na exposição dc produtos decerão o sendedores atimhtilan
tes utilizar tabuleiro mdix idual com dimettsões não superiores a
1 rn x 1,20 nt e colocado a uma abitra mínima de 1)40 tu dcs solo,
salso rios casos em que os meios pata o efeito postos à disposição

pela Cãtnara Municipal ou o transporte utiíizudo justifiqticitt a dis
petmsa do seu uso.

2 — Compete à Câmara Municipaí dispensar o cumprinteltto do
estabelecido no número anterior relativamente á venda ambulante que
se revista de características especiais.

3 — Os tabuleiros, bancadas, pavilhões, veiculos, reboques ou
quaisquer outros meios utilizados, deverão conter afixada, etts local
bem sisível ao público, a indicação do nome, morada e número dci
cartão do respectivo vendedor.

3 — O material utilizado para exposição e senda ou arrumação
de produtos alimentares deverá ser construído em material resistente
e facilmente lavável,

5 — Não é permitida a utilização de resguardos climáticos que tão
seja o chapéu-de-sol tipo esplanada ou outro meio expressametmtc
aprovado pela Câmara.

6 — Todo o material de exposição, venda, arrumação ou depó
sito deverá ser mantido em rigoroso estado de asseio e higiene.

7 — Os vendedores ambulantes deverão comportar-se cont eis ismo
nas suas relações com o público.

Artigo 6.°

Do trransporte e acondicionamento dos produtos

1 — No transporte, arrumação, exposição e arrecadação dos pro
dutos é obrigatório separar os alimentos dos de natureza diferente.
bem como, de entre cada um deles, os que de algum modo possam
ser afectados pela proximidade dos outros.

2 — Quando não estejam expostos para venda, os produtos ali
tnentares devem ser guardados em lugares adequados à preservação
do seu estado e, bem assim, em condições higio-sanitárias que os
protejam de poeiras, contaminações ou contactos que possam afec
tar a saúde dos consumidores.

3 — O vendedor, sempre que lhe seja exigido, terá de indicar às
entidades cottipetentes para a fiscalização, o lugar onde guarda a sua
mercadoria, facultando o acesso ao mesmo.

4 — Na embalagem ou acondicionamento de produtos alimenta
res só pode ser usado papel ou outro material que ainda nào tetiba
sido utilizado e que não contenha desenhos, pinturas ou dizeres im
pressos ou escritos na parte interior.

Artigo 7,0

Publicidade e preços

— Não são permitidas, como meio de sugestionar aquisições pelo
público, falsas detenções ou informações, sobre identidade, origem,
natureza, composição, qualidade, propriedades ou utilidade dos pro
dutos expostos à venda.

2 — E obrigatória a attxação de forma visível ao público de tabe
las, letreiros ou etiquetas, indicando o preço dos produtos, gcitcrcts
ou artigos expostos.

3 — E proibido o uso de publicidade sonora.
4 — Os preços terão de ser praticados em conformidade cottt a

legislaçào em vigor.
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CAPITULO IV

Artigo 8.°

HOtátio de venda

Sd é permitida a venda ambulante nos dias e horas em que estive
rem abertos os estabelecimentos que vendam artigos ou géneros da
titestua especie, de acordo com a legislação em vigor sobre o periodo
de aberi tira dos estabelecimentos comerciais.

Artigo 9.°

Locais de venda

— A senda atnbulante só é permitida nos locais fixados pela Câ
mara. apos consulta às juntas de freguesia, de acordo com lista anexa
(anexo II.

2 — E permitida a venda ambulante nas proximidades dos locais
onde se realizam manifestações desportivas, culturais, recreativas ou
outras do mesmo género.

3 — A autorização a obter na Câmara Municipal para efeitos do
número anterior apenas se concede para o período da respectiva rea
Ii7ação, ainda que venha a acontecer fora do periodo legal de venda.

4 — E especialmente proibida a venda ambulante a menos de 200 m
dos meicadus e áreas de terrado.

Artigo l0.°

Venda de jornais

— A venda de jornais e outras publicações periódicas, apesar
de isenta da disciplina estabelecida neste Regulamento, quando pra
ticada em locais fixos da via pública, só pode ser efectuada por forma
qtte a ocupação do solo não cause qualquer embaraço à livre cir
culação de peões e veiculos.

2 — Se para essa venda forem utilizados pasilhões, quiosques, te
rdo estes de obedecer á apros ação camarária quanto ao local de im
plantação e projecto da obra.

Artigo ll.

Deveres

São deseres dos sendedores ambulantes os estipulados no Decreto-
-I ei o.” 122 79. de 8 de Maio, publicados em anexo a este Regula
metit o (dfleXt) III -

CAPITULO V

Artigo 12.0

Fiscalização

— A presenção e a fiscalização sobre as infracções às normas
constantes do presente Rgulamento são da competência da Direcção-
-Geral da Fiscalização Económica, da Inspecção-Geral do Trabalho
da Guarda Nacional Republicana, das autoridades sanitárias e das
demais entidades administrativas e fiscais.

2 — Cabe às entidades referidas no número anterior, o exercício
de uma acção educativa e esclarecedora dos interessados, podendo,
para a regularização de situações anómalas, fixar prazo não supe
rior a 30 dias, sem prejuíto do disposto em legislação especial.

3 — Considera-se regularizada a situação anómala quando dentro
do prazo fixado pela autoridade fiscalizadora o interessado se apre
sente na sede ou posto indicado na intimação com os documentos
ou objectos em conformidade com a norma violada.

Artigo l3.°

Sanções

— Sem prejuízo do estabelecido em disposição legais e especiais,
as infracções ao disposto neste Regulamento e os Decretos-Leis
ti.” 122 79. de 8 de Maio, 283/86, de 5 de Setembro, e 252/93 de
14 de Julho, constituem contra-ordenações puníveis com coimas en
tre o mínimo de 5000$ e o máximo de 500 000$, no caso de dolo,
e dc 2500$ a 250 000$, no caso de negligência, relativamente às di
sersas infracçõe, conforme a seguir se tipifica, sendo factor agra
vante a sua reincidência:

ul De 2500$ a IS 000$ — por [alta de uso de tabuleiro não dis
pensado;

bl De 2500$ a 15 000$ — por uso de tabuleiro além do indivi
dual permitido;

e) De 2500$ a IS (610$ — por o tabuleiro não obedecer ás dis
posições do n.° 2 do artigo 5.” do Decreto-Lei ri.’ 122/79;

d) De 2500$ a 20 000$ — por utilização de tabuleiro com dimen
sões superiores às previstas no n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-
-Lei n.° 122/79;

e) De 2500$ a 30 000$ — por falta de asseio e higiene do mesmo
tabttleiro e impostos pelo n.° 3 do artigo 5.° do Decreto-Lei
n.° l22;79;

J) De 2500$ a 20 000$ — por dificultar o trânsito de pessoas
e veículos conforme o disposto na alinea a) do artigo 4.” do
Decreto-Lei n.’ 122/79;

g) De 2500$ a 25 000$ — por conspurcação da sia pública, nos
termos da alínea do artigo 4.’ do Decreto-Lei n.” 122 79,
de 8 de Maio;

h) De 2500$ a IS 000$ — por falta de separação dos produtos
alimentares, nos termos do n.° 1 do artigo 8.° do Decreto-
-Lei n.° 122/79, de 8 de Maio;

1) De 2500$ a IS 000$ — por infracção ao prescrito no n.° 4
artigo 8.0 do Decreto-Lei n.° 122/79, de 8 de Maïo;

j) De 2500$ a IS 000$ — por falsas descrições ou informações
pelo uso de publicidade sonora, por infracção ao disposto
no ri.” 2 do artigo 7.” do presente Regulamento;

1) De 2500$ a 10 000$ — por falta de afixação de tabelas, le
treiro ou etiquetas indicando os preços de venda, conforme
o previsto no n. -, 2 do artigo 10.” do Decreto-Lei n.° 122/79,
de 6 de Maio;

rn) De 2500$ a 100 000$ — por exercicio da actis idade de venda
ambulante fora dos locais e fora do horário fixado neste Re
gulament o;

o) De 2500$ a 100 000$ — por senda de artigos proibidos, de
acordo com o constante no anexo H ao presente Regitla
mento.

o) De 2500$ a 50 000$ — por não estar credenciado com car
tão de vendedor ambulante válido, emitido pela Câmara Mu
nicipal de Odemira;

p1 De 25110$ a lO 000$ — por não ter em seu poder o cartão
de sendedor ambulante emitido pela Câmara Municipal, em
bora esteja credenciado.

§ único. Sem prejuízo de poderem ser aplicáveis eoimas superio
res, até aos limites previstos no ri.° 1 este artigo, em casos em que
a gravidade o justifique,

2 — Qualquer infracção ao Decreto-Lei n.” 122 79, de 8 de Maio,
com a nosa redacção dada pelo Decreto-Lei n.° 252.93, de 14 de
Julho, não especialmente prevista neste Regulamento será punida de
acordo com os limites estabelecidos no ri.° 1 deste artigo.

3 - A fim de caucionar a responsabilidade do contraventor se
rão apreendidas as mercadorias objecto de senda, sempre que se ve
rifique o exercício da aclis idade de senda ambulante sem a necessá
ria autorização ou fora dos locais autorizados para o efeito ou venda,
exposição ou simples detenção para venda de mercadorias proibidas
neste tipo de comércio.

4 — Os artigos apreendidos quando sujeitos a deterioração pode-
tão ser imediatamente vendidos, nos lermos das disposições legais
aplicáveis ou entregues a instituições hospitalares ou de benemerên
cia. ficando os restantes à guarda dos sersiços de fiscalização muni
cipal até 90 dias após o auto de noticia, findo os quais reverterão
a fasor de unta instituição de solidariedade social do município, se
o infractor não os Oser reclamado, depois de pagar a coima que lhe
foi dexida.

5 — Para alétn da coima. poderão aplicar-se as seguintes sanções
acessórias, cm caso de justificada gravidade:

a) Suspensão da actividade por período de 30 dias;
li) Suspensão da actividade por período de 90 dias;
c) Cessação compulsiva do direito de ocupação.

6 — Não será revalidado o cartão de vendedor ambulante enquanto
houver auto de transgressão pendente.

CAPÍTULO VI

Artigo 14.”

I)isposições finais

— A ludo o que não estiver disposto no presente Regulamento
aplicar-se-á a legislação em vigor sobre a venda ambulante.

2 — As dúvidas de interpretaçào do presente Regulamento serão
resolsidas por deliberação da Câmara.
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Artigo l5.°

Disposições revogatórias

Com a entrada em vigor do presente Regulamento revoga-se a re
gulamentação anterior, passando toda a actividade de venda ambu
lante na área do município de Odemira a efectuar-se nos termos de
finidos pelo presente Regulamento.

Artigo l6.°

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publi
cação no Diário da República.

ANEXO 1

Locais onde é permitida a venda ambulante

(anexo a que se refere o artigo 9.)

É permitido o exercicio da venda ambulante no concelho de Ode-
mira nos seguintes locais autorizados pela Cãmara Municipal:

Freguesia de Bicos:

De segunda-feira a sábado:

Bicos — Largo do Povo, Largo da Junta de Freguesia, junto
ao Centro Social, e chafariz, peno da estrada nacional n.° 262;

Foros da Caiada — C.argo do Poso;
Fornalhas Novas — Rua Principal;
Foros dos Vales — ao longo do caminho princiØal;
Foros do Chaparral — Rua Principal;

Freguesia de Colos:

Colos:

Terça-feira — venda de roupas, plásticos, etc., no Largo da
feira;

Sexta-feira — venda de roupas, plásticos, etc., no Largo dos Cor-
reios;

Campo Redondo:

Segunda-feira — Largo da feira de Ribeira do Seissal de Baixo;
Quinta-feira — Largo do Cafe Malveiro;

Ribeira do Seissal de Cima:

Sábado — Largo do Cafë Dionisio;

Freguesia de Luzianes-Gare:

Todas as quartas-feiras de cada mês — venda de roupas, junto
ao Centro Social;

Junto à ponte (no interior da aldeia);

Freguesia de Pereiras-Gare:

Todas as quintas-feitas de cada mês — venda de roupas, cal
çado, etc.;

Freguesia de Relíquias:

Relíquias — Largo das Escolas e Rua do Barreiro;
Vale Ferro, Ribeira do Salto, Monte da Estrada, Pereiro Grande,

Cabaços e Juncalinho;

Freguesia de Sabóia:

Todos os dias — Largo da Feira (Sabóia);
Todos os dias em toda a freguesia;

Freguesia de Salvador:

Almograve — todos os dias (das 8 às 20 horas), Largo do Co
mércio;

Longueira — 1 .‘ domingo de cada mês, mercado mensal;
Algoceira, São Pedro, Bemposta e Portas do Transval;

Freguesia de Santa Clara-a-Velha:

Margem esquerda do rio Mira — espaço na várzea;
Bairro municipal;
Corte Brique;
Cortes Pereiras;

Freguesia de Santa Maria:

Boavista dos Pinheiros — 2.° domingo de cada mês;
Odemira — Mercado Municipal, último sábado de cada mês;
Portas do Transval;
Xldeia de Cima;

Freguesia de São Luís:

Carrasqueira — sexta-feira, junto ao poço público;
Castelão — sexta-feira, traseiras da Escola Primária;
Cova da Zorra — sábado, largo perto da Escola;
Ferraria — sábado, junto ao abrigo dos passageiros;
Lameiros — sexta-feira, largo perto da Escola;
Trajanitos — sábado, junto à paragem dos autocarros;
Troviscais — sexta-feira, largo;
Aldeia de São Luis — segunda-feira, local da feira e mercados;
Vale Bejinha — sexta-feira, junto à Escola Primária;

São Martinho das Amoreiras:

Terça-feira e sexta-feira — venda de roupas, Largo do Poço
Novo;

Aldeia das Amoreiras — quarta-feira e sábado, senda de rou
pas, Largo de Garvão;

Amoreiras-Gare — segunda-feira e quinta-feira, venda de rou
pas, Largo da Estação;

Freguesia de São Teotõnio:

Segunda-feira de cada mês — recinto do mercado;
Um dia por mês — São Miguel, Brejão, Azenha do Mar, Ca

valeiro, Fataca, Malavado;

Freguesia de Vale de Santiago:

Largo do Poço Novo — todas as sextas-feiras;
fornalhas Velhas — todas as quintas-feiras;

Freguesia de Vila Nova de Milfontes:

Brunheiras — 2.° e 4.° sábados de cada mês;

Freguesia de Zambujeira do Mar:

Quinta-feira, sexta-feira e sábado de cada mês, excepto entre o
dia 25 e 30 de Agosto, feira anual da Zambujeira do Mar
(29 de Agosto), Largo da Feira.

É permitido todos os dias:

A venda livre de pão e peixe nas povoações ou lugares que não
contenham praças e lugares de venda fixa;

Em todas as localidades que existam mercados, a venda de pão
e de peixe só é permitida a mais de 300 m dos respectivos
mercados.

ANEXO II

Deveres Impostos aos vendedores ambulantes
pelo Decreto-Lei n.° 122179, de 6 de Maio

Relativos à ocupação de vias de circulação

Artigo t.°

É interdito aos vendedores ambulantes:

a) Impedir ou dificultar por qualquer fortia o trânsito nos lo
cais destinados à circulação de veiculor e peões;

b) Impedir ou dificultar o acesso aos meio.. de transporte pú
blico e às paragens dos respectivos veículos;

c) Impedir ou dificultar o acesso a edificios públicos ou priva
dos, bem como o acesso ou exposição dos estabelecimentos
comerciais ou lojas de venda ao público;

d) Lançar no solo quaisquer desperdícios, restos, lixo ou outros
materiais susceptiveis de pejarem ou conspurcarem a via pú
blica.

Ii

Relativos às regras de higiene e saúde

Artigo 2.°

— Os tabuleiros, bancadas, pavilhões, veículos, reboques ou
quaisquer outros meios utilizados na venda deverão conter afixada,
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em local bem isível ao público, a indicação do nome, morada e nu
mero do cartão do respectiso sendedor.

2 — Os tabuleiros, balcões ou bancadas utilizados para a exposi
ção, venda ou arrumação de produtos alimentares dcx erão ser cons
trutdos dc material resistente a traços ou sulcos e facilmente lavás eis.

3 — Todo o material de exposição, venda, arrumação ou depó
sito devera ser mantido em rigoroso estado de asseio e higiene.

Artigo 3.°

— Os individuos que intervenham no acondicionamento, trans
porte ou senda de produtos alimentares serão, obrigatoriamente, por.
tadores do boletim de sanidade, nos termos da legislação em vigor.

2 — Sempre que se suscitem dúvidas sobre o estado de sanidade
do xendcdor ou de qualquer dos indivíduos referidos no número ali
tenor, serão estes intintados a apresentar-se a autoridade sanitaria
competente para inspecção.

III

Relativamente aos produtos vedados à venda ambulante

Artigo 4.”

Fica proibido o cotnérc’io ambulante dos seguintes produtos:

II Carnes verdes, ensacadas, fumadas e enlatadas e miude
/as eotnestis eis;

2) Bebidas, com excepção de refrigerantes e águas minerais
quando nas suas embalagens de origem, de água e de pre
parados com água à base de xaropes;

3 sledicametuos e especialidades farmacéuticas;
3) Desitifeetantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, parasi

ticidas. raticidas e semelhantes;
5) Scincntes, platitas e ervas medicinais e respectixos prepa

rados;
6) Mós eis, artigos de mobiliário, coleboaria e antiguidades;
7) l apc’çarias, alcatitas, carpetes, passadeiras. tapetes, olea

dos e artigos de estofador;
8) Aparelhagem radioelêctrica, máquinas e utensílios elúciri

co.s ou a gás, candeeiros, lustres, seus acessórios ou partes
separadas, e material para instalações eléctricas;

9) 1 nstruttletttos musicais, discos e atitts, outros artigos nu!
sicais, seus acessórios e partes separadas:

lO) Materiais de construção, metais e ferragens;
II) Veieulos automóveis, reboques, selocipedes com ou scni

motor e acessórios;
12) (ombustiseis líquidos, sólidos e gasosos, com excepção de

petróleo, álcool desnaturado, carsão e lenha;
13) Instrumentos profissionais e científicos e aparelhos de me

dida e verificação, com excepção das ferramentas e uten
sílios semelhantes de uso doméstico ou artesanal;

14) Material para fotografia e cinema e artigos de óptica
oculista, relojoaria e respectivas peças separadas ou aees
50 tio

15) Borracha e plásticos em folha ou tubo 01! acessórios:
ló) Artnas e ttuinições, pólsora e quaisquer outros materiais

explosivos ou detonantes;
17) Moedas e lotas de banco.

lv
Relativos a documentos imprescindíveis e de que o ven

dedor ambulante se deve fazer acompanhar — Cartão
e facturas.

Artigo 5.°

— O vendedor ambulante deverá fa.zer-se acompanhar, para apre
setttação imediata às entidades competentes para a fiscalização, do
cartão de vendedor ambulante devidamente actualizado.

2 — O vendedor ambulante deverá fazer-se acompanhar ainda das
facturas ou documentos equivalentes comprovativos da aquisição dos
produtos para venda ao público, contendo os seguintes elementos:

a) O nome e domicilio do comprador;
h) O nome ou denominação social e a sede ou domicilio do pro

dutor, grossista, retalhista, leiloeiro, serviço alfandegário ou
outro fornecedeor aos quais haja sido feita a aquisição e, bem
assim, a data em que esta foi efectuada;

c’) A especificação das mercadorias adquiridas, com indicação
das respectivas quantidades, preços e valores ilíquidos, des
contos, abatimentos ou bónus eonc-edidos e, ainda, quando
for cado disso, das correspondentes marcas, referencias e nu-
meros de série.

Artigo 6.’

A eiicla ambulante de artigos de artesanato, frutas, produtos hor
iiol,is mi quaisquer outros de fabrico ou produção próprios fita su
leita a disposições do presente diploma, com excepção do precei
tuado no n. 2 do artigo atiterior.

CÃMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Edital. — João Josl de Carsalho Taveira Pinto, presidente da Cã
ntara Nltinicipal de Ponte de Sor, torna público o Regulamento para
Recrutamento e Selecção de Pessoa), aprovado pela Câmara Muni
cipal cio sua reunião ordinária realizada em 3 1-7-96 e pela Assem
bleia \lutsieipal em sua sessão extraordinária realizada no dia
30-11-96, ,uj0 tCxto se anexa ao presente edita).

Para catisidt se publica este edital e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares de estilo.

30-12-96. — O Presidente da Càmara, João José de Carro/lia Tu
n’ira Pinto.

Regulamento para Recrutamento e Selecção de Pessoal

Preâmbulo

Tendo ettt cotisideração que o Regulamento Municipal para o Re
erutatnento e Selc-cção de Pessoal, elaborado e aprovado pelos ór
gàos competentes do mutiictpio no ano de 1984, se encontra desac
tualizado face à legislação em s igor;

lendo em consideração que o anterior Regulamento estava elabo
rada de acordo com o Decreto Regulamentar n.” 68 80, de 4 de No.
embro. e que o tncstno se ettcont ra res ogado atraxés do Decreto-

-Lei a. 215 95. de 22 de Agosto:
A Câtuara Mutticipal, tio uso das suas competëncias presistas na

alinca a) do n.” 3 do artigo SI.” do Decreto-I.ei 100,64, de 29
dc \larçis, na redacção dada pela É ei n.” 18/91, de 12 de Junho,
a tini de ser subtnetido á apreciação pública, nos termos do disposto
nos artigos 117.” e 118° do Cudígo do Procedimento Administra
Uso. apos publicação til) Diario da Rc’púh/lcu, e apros ação pela As
sembleia .Iuitieipaí, nos termos do disposto na alinea a) do n,° 2
do artigo 39.” do Dccrctc,-[,ei n..’ 10)) 84, tia redacção dada pelas
leis o.’ 25 85, de 18 de Agosto, 18 9), de 21 de Junho, e 35, 91,
de 27 de mOio, com fundamento no disposto no n.” 7 do artigo 115.°
e tio artigo 242.” da Constituição da República Portuguesa, propõe
a aprosação, em projecto, do citado documento e a sua publicação,
para apreciação publica e recolha dc sugestões, que, decerto, irão
sui gil e coinribuir para o stU enriquecimento e aperfeiçoaniento.

Artigo 1.”

O pro imettto dos lugares de ingresso e de acesso dos quadros de
pessoal reger.sc.a pelo disposto no presente Regulamento.

Artigo 2.”

Concursos

— O recrutantcttto e selccção pata o provimento dos lugares dos
quadros serão leitos nic’diante concurso.

2 — Lsceptuu.se do disposto no número anterior a progressão nas
carreiras horizontais.

3 — Os concursos serão sefliprc’ de prol imento e destinar-se-ão ao
preetichitnc’ttto das sagas existentes e das que senham a ocorrer dentro
do praco dc seis meses a dois atmos.

Artigo 3.”

Requisilos de admissão a concurso

(35 recpiisito de admttissão a concurso de provimento são os cons
tantes dos artigos 22. e 23.” do Decreto-Lei n.° 498.’SS. de 30 de
Deientbro, cOtti ,is novas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n. 215 95, dc’ 22 dc Agosto, e demais disposições legais aplicáveis.

Artigo 4.’

Natureza das provas e métodos de selecção

— Nos eottcursos recorrer-se-á aos seguintes processos de ava
liaçâo:

a) Pc’ssl dirigente e de chefia, técnico e técnico súpenior —

as a)iação curricular;
1,) Pessoal tecnico-profissional e administrativo

— asaliação cur
titular e prosas de conhecimentos;

e) Pessoal opererio — as aliuçátt curnicular e prova de conheci
mentos:

ti) l’cssoa) ati.,iliar — svali,ição ctirricular e entrevista.


