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CAPÍTULO IV

Articulação do Centro de Atividades de Tempos
Livres (CATL) com a Família e a Comunidade

Artigo 17.º

Funcionamento

1 — O CATL funciona em articulação com as famílias, em ordem a 
assegurar uma complementaridade educativa, nomeadamente através de:

Reuniões periódicas de informação e formação;
Contatos individuais com as famílias, tendo em vista um conhecimento 

atualizado de cada criança.

2 — Tendo em vista o intercâmbio de ações que visem o desen-
volvimento e a integração das crianças, o CATL articular -se -á com a 
comunidade, através da:

Criação de laços de conveniência com os vários grupos e estruturas 
sócias existentes, nomeadamente os estabelecimentos de ensino, as 
empresas e as autarquias, valorizando os recursos do meio e estimulando 
a sua utilização.

CAPÍTULO V

Disposições Finais

Artigo 18.º

Entrada em vigor

1 — O presente regulamento entra em vigor após aprovação pela 
Assembleia Municipal.

Os casos omissos serão resolvidos pela Administração da CML, na 
qualidade de gestora e no respeito pelos princípios gerais de direito 
aplicáveis à matéria.

207808833 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 6121/2014

Notificação — Processo disciplinar
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar 

dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 58/2008, de 9 de setembro, fica por este meio notificado Joaquim Miguel 
Fernandes Pinto, com a categoria de assistente operacional, cujo paradeiro 
é desconhecido e com última morada conhecida na Rua dos Lusíadas, 
n.º 41 -A, Quinta Nova de São Roque, 2660 -185 Santo Antão do Tojal, de 
que contra si se encontra pendente o processo disciplinar n.º 8/2012 PDI, 
a correr seus trâmites nos serviços da Câmara Municipal de Loures, sendo 
igualmente por esta via citado para apresentar a sua defesa no prazo de 
30 dias úteis contados da data de publicação do presente aviso, podendo, 
no referido prazo, consultar o processo por si ou por advogado constituído, 
no Departamento de Ambiente e Transportes Municipais, sito na Rua do 
Funchal, n.º 49 — R/C, em Loures, durante as horas de expediente.

11 de abril de 2014. — A Instrutora, Ana Catarina Alves de Almeida 
Chaves.

307766276 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 6122/2014
Para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que cessou a relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por motivo de de-
núncia do contrato, a trabalhadora deste Município abaixo indicada:

Miriam Isabel Raposo Geadas, Assistente Operacional (Auxiliar 
Técnica de Educação), Posição e Nível 1, com efeitos a contar do dia 
31 de março de 2014.

28 de abril de 2014. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento, 
Gestão Financeira e Recursos Humanos, Maria de Jesus Pataca Mendes.

307789556 

 MUNICÍPIO DE PINHEL
Edital n.º 402/2014

Regulamento do Prolongamento de Horário
e Componente de Apoio à Família

Rui Manuel Saraiva Ventura, Presidente da Câmara Municipal de Pi-
nhel, torna público nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro e no uso das competências que lhe 
são conferidas nos termos da alínea c) n.º 1 do artigo 35.º da mesma lei, 
que foi aprovado em sessão da Assembleia Municipal, realizada em 17 
de fevereiro de 2014, sob proposta da Câmara de 21 de junho de 2013, 
Regulamento do Prolongamento de Horário e Componente de Apoio à 
Família, publicado no Diário da República por edital n.º 449/2013, 2.ª série 
de 10 -05 -2013, o qual após decurso do prazo de apreciação pública, foram 
feitas pequenas retificações gramaticais não foi objeto de sugestões ou 
reclamações, considerando -se aprovado de forma definitiva.

O Regulamento do Prolongamento de Horário e Componente de Apoio 
à Família, entra em vigor no dia seguinte à publicação do presente Edital 
no Diário da República, e encontra -se agora disponível, na sua versão 
final, no site da Câmara Municipal de Pinhel em www.cm -pinhel.pt, 
onde poderá ser consultado e descarregado.

5 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Saraiva 
Ventura.

307797778 

 Edital n.º 403/2014

Regulamento de Publicidade do Município de Pinhel
Rui Manuel Saraiva Ventura, Presidente da Câmara Municipal de Pi-

nhel, torna público nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro e no uso das competências que lhe 
são conferidas nos termos da alínea c) n.º 1 do artigo 35.º da mesma lei, 
que foi aprovado em sessão da Assembleia Municipal, realizada em 17 
de fevereiro de 2014, sob proposta da Câmara de 21 de junho de 2013, 
Regulamento de Publicidade do Município de Pinhel, publicado no 
Diário da República por edital n.º 546/2013, 2.ª série de 29 -05 -2013, o 
qual após decurso do prazo de apreciação pública, foram feitas pequenas 
retificações gramaticais não foi objeto de sugestões ou reclamações, 
considerando -se aprovado de forma definitiva.

O Regulamento de Publicidade do Município de Pinhel, entra em 
vigor no dia seguinte à publicação do presente Edital no Diário da 
República, e encontra -se agora disponível, na sua versão final, no site 
da Câmara Municipal de Pinhel em www.cm -pinhel.pt, onde poderá ser 
consultado e descarregado.

6 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Saraiva 
Ventura.

307799713 

 Edital n.º 404/2014

Regulamento de Ocupação de Espaços Públicos 
no Município de Pinhel

Rui Manuel Saraiva Ventura, Presidente da Câmara Municipal de Pi-
nhel, torna público nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro e no uso das competências que lhe 
são conferidas nos termos da alínea c) n.º 1 do artigo 35.º da mesma lei, 
que foi aprovado em sessão da Assembleia Municipal, realizada em 17 
de fevereiro de 2014, sob proposta da Câmara de 21 de junho de 2013, 
Regulamento de Ocupação de Espaços Públicos no Município de Pinhel, 
publicado no Diário da República por edital n.º 554/2013, 2.ª série de 
30 -05 -2013, o qual após decurso do prazo de apreciação pública, foram 
feitas pequenas retificações gramaticais não foi objeto de sugestões ou 
reclamações, considerando -se aprovado de forma definitiva.

O Regulamento de Ocupação de Espaços Públicos no Município de 
Pinhel, entra em vigor no dia seguinte à publicação do presente Edital 
no Diário da República, e encontra -se agora disponível, na sua versão 
final, no site da Câmara Municipal de Pinhel em www.cm -pinhel.pt, 
onde poderá ser consultado e descarregado.

6 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Saraiva 
Ventura.

307799235 

 Edital n.º 405/2014

Regulamento da Atividade de Aluguer em Veículos
Automóveis Ligeiros de Passageiros

Rui Manuel Saraiva Ventura, Presidente da Câmara Municipal de Pi-
nhel, torna público nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º 




