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2.ª série do Diário da República, do Projeto de alteração ao Regulamento 
para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, 
que poderá ser consultado nos Serviços de Atendimento Público da 
Câmara Municipal, situados na Praça da República, todos os dias úteis, 
durante o horário normal de expediente ou no site do Município em 
www.cm -arronches.pt.

Nos termos do n.º 2 do artigo 101.º do CPA, todos os interessados 
poderão dirigir, por escrito, à Presidente da Câmara Municipal eventuais 
sugestões, dentro do período acima referido.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso, que vai ser 
afixado nos lugares do costume.

6 de outubro de 2015. — A Presidente da Câmara Municipal, 
Eng.ª Fermelinda Carvalho.

309000074 

 MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS
Aviso n.º 11870/2015

Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna -se público que cessou a relação jurídica de emprego 
público, por motivo de aposentação no dia 1 de setembro de 2015, o 
trabalhador Ilídio Virgínia Rodrigues Munhoz Vale, Assistente Ope-
racional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, na atividade de Asfaltagem de Vias, com a posi-
ção remuneratória 1/nível 1, com a remuneração mensal de 505,00 €.

17 de setembro de 2015. — No uso dos poderes delegados, a Vice-
-Presidente da Câmara, Rute Miriam Soares dos Santos.

308961114 

 MUNICÍPIO DE BEJA
Aviso n.º 11871/2015

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do art.º 30.º e n.os 4 a 6 do art.º 36.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos excluídos no 
decurso da aplicação dos métodos de seleção e os candidatos aprova-
dos no procedimento concursal comum para ocupação de um posto de 
trabalho de assistente técnico (audiovisuais), na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo 
aviso publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 44 de 04/03/2013, 
de que a lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho 
de 03/09/2015 do Presidente da Câmara Municipal.

Do ato de homologação pode ser interposto recurso nos termos do 
disposto no n.º 3 do art.º 39.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
sem prejuízo da possibilidade de recurso contencioso administrativo.

A referida lista encontra-se disponível na página eletrónica deste 
Município (www.cm-beja.pt) e afixada no átrio de entrada dos Paços 
do Concelho.

28 de setembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, 
João Rocha.

308989782 

 Edital n.º 927/2015
João Manuel Rocha da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Beja, 

torna público que, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 25.º 
n.º 1 alínea g) da Lei 75/2013, de 12 de novembro, por deliberação 
da Assembleia Municipal de 28 de setembro de 2015 foi aprovada a 
versão definitiva do Regulamento Municipal da Restrição do Horário 
de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de 
Serviços, o qual entrará em vigor no dia seguinte à sua publicação na 
2.ª série do Diário da República, nos termos do disposto no artigo 140.º 
do CPA.

Mais se torna público que o projeto do regulamento foi objeto de 
apreciação pública no edifício dos Paços do Concelho, tendo havido a 
apresentação de sugestões que foram devidamente analisadas.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo e publicado no sítio 
da Internet, portal de Beja www.cm -beja.pt.

1 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Manuel Rocha da Silva.

308988194 

 Edital n.º 928/2015
João Manuel Rocha da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Beja, 

torna público que, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 25.º 
n.º 1 alínea g) da Lei 75/2013, de 12 de novembro, por deliberação 
da Assembleia Municipal de 28 de setembro de 2015 foi aprovada a 

versão definitiva do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho 
não Sedentária do Município de Beja, o qual entrará em vigor no dia 
seguinte à sua publicação na 2.ª série do Diário da República, nos termos 
do disposto no artigo 140.º do CPA.

Mais se torna público que o projeto do regulamento foi objeto de 
apreciação pública no edifício dos Paços do Concelho, tendo havido a 
apresentação de sugestões que foram devidamente analisadas.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo e publicado no sítio 
da internet, portal de beja www.cm-beja.pt.

01 de outubro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Manuel Rocha da Silva.

308988542 

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Regulamento n.º 710/2015
Doutor Gonçalo Fernando da Rocha De Jesus, Presidente da Câmara 

Municipal de Castelo de Paiva,
Faz público, no uso 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 e em cumprimento 
do determinado no artigo 118.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na sua 
redação atual, no seguimento das deliberações da Câmara Municipal, 
de 30 de março de 2015, e da Assembleia Municipal, de 30 de abril de 
2015, aprovaram a Postura Municipal de Trânsito da Vila de Sobrado, 
publicada para apreciação pública do Edital (extrato) n.º 90/2015, no 
Diário da República 2.ª série, n.º 22, de 02 de fevereiro de 2015, cujo 
teor é o seguinte:

Preâmbulo

Postura municipal de trânsito da vila de sobrado
O Município de Castelo de Paiva dispõe de uma postura de trânsito 

aplicável à área da Vila de Sobrado, aprovada pela Câmara Municipal 
no ano de 1999.

A evolução da Rede viária municipal, decorrente das intervenções 
que têm sido efetuadas devido ao aumento do volume de trânsito, obri-
gou à realização de diversas alterações ao trânsito rodoviário na Vila 
de Sobrado.

As alterações implementadas ao longo dos anos, origina a necessi-
dade de rever tal postura, contribuindo decisivamente para o garante 
da segurança rodoviária e para o correto ordenamento do trânsito, não 
descurando contudo o objetivo de se conseguir um instrumento tecni-
camente correto, coerente, devidamente sistematizado, de fácil consulta 
e compreensão.

O Conteúdo da presente postura reuniu o consenso da Comissão 
Municipal de Trânsito, bem como dos Bombeiros Voluntários de Castelo 
de Paiva e da Guarda Nacional Republicana.

Assim, nos termos do disposto nos artigos 112.º, n.º 8 e 241.º da 
Constituição da República Portuguesa e dos artigos 25.ºe 33.º da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal aprova o presente 
projeto de postura de trânsito da Vila de Sobrado, que será sujeita a 
discussão pública e após a aprovação por parte da Assembleia Municipal.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito e objeto

1 — A presente Postura visa a regulamentação do trânsito e estacio-
namento, nas vias de comunicação e outros locais sob a jurisdição da 
Câmara Municipal de Castelo de Paiva.

2 — Faz parte integrante desta Postura o Anexo I constituído pela 
identificação de cada uma das vias e outros locais abrangidos pela 
presente postura e respetiva descrição dos sentidos de trânsito, proibi-
ções, cedência de passagem, obrigações, paragem e estacionamento e 
trânsito de peões.

Artigo 2.º
Leis habilitantes

A presente Postura é elaborada ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do ar-
tigo 25.º e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, do artigo 19.º da Lei n.º 42/98, de 6 de agosto, do 
Decreto -Lei n.º 48 890 de 4 de março de 1969, e do n.º 3 do artigo 6.º 


