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3 — A elaboração das atas é da responsabilidade do Secretário, esco-
lhido entre os membros da Comissão Executiva, e que juntamente com 
o Presidente, as assinarão após a sua votação.

4 — Qualquer membro que esteja ausente no momento da votação 
duma ata na qual considere existirem incorreções relativas a tomadas de 
posição por si assumidas, pode vir, se assim o entender, juntar à mesma 
uma declaração sobre o assunto.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 16.º
Instalação

1 — Compete ao Presidente da Câmara Municipal assegurar a instala-
ção do Conselho, contactar as Personalidades designadas para o integrar 
e solicitar a todas as entidades referidas no artigo 4.º a indicação dos 
respetivos representantes, o que deverá ocorrer no prazo de 60 dias, a 
contar da aprovação do presente regulamento.

2 — Compete à Câmara Municipal dar o apoio logístico necessário 
ao funcionamento do Conselho designadamente em meios humanos, 
materiais e técnicos.

Artigo 17.º
Posse

Os membros do Conselho tomam posse perante a Assembleia Muni-
cipal, logo que se encontrem designados.

Artigo 18.º
Primeira reunião

A primeira reunião destina -se a analisar o projeto de regulamento para 
o Conselho produzido e aprovado pela Assembleia Municipal em termos 
provisórios, emitir o seu parecer e reenviá -lo para aquele órgão, tendo 
para isso um prazo máximo de sessenta dias após a sua receção.

Artigo 19.º
Revisão do regulamento

1 — O presente regulamento pode ser revisto a todo o tempo pela 
Assembleia Municipal, por proposta dos deputados municipais ou por 
proposta dos membros do Conselho.

2 — Em todas as circunstâncias a aprovação definitiva pela Assem-
bleia Municipal só se produz após a emissão do respetivo parecer, sobre 
as revisões ou alterações introduzidas, por parte do Conselho.

Artigo 20.º
Casos omissos

1 — Quaisquer casos omissos serão analisados e resolvidos pela 
Assembleia Municipal, que deverá deliberar sobre o assunto.

2 — As soluções encontradas deverão ser introduzidas, no regula-
mento, seguindo os mesmos trâmites que se requerem quando se trata 
duma revisão.

Artigo 21.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor após a aprovação da ata da 
reunião em que foi aprovado definitivamente.

ANEXO I

Representantes dos organismos de assistência social

[alínea l) do Artigo 4.º do Regulamento]
Instituto de Reinserção Social
Centro Regional de Segurança Social
Projeto de Apoio à Família e à Criança
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Município 

de Loulé

ANEXO II

Representantes das associações 
económicas: patronais e sindicais

[alínea m) do Artigo 4.º do Regulamento]
Associações Económicas, Patronais e Sindicais
NERA
Associação de Empresários de Almancil
Associação de Empresários de Quarteira
Associação de Empresários de Vilamoura
ACRAL - Loulé
ANTRAL — Associação Nacional de Transportes Ligeiros em Au-

tomóveis Ligeiros
UGT
CGTP -lN

ANEXO III

Representantes das entidades e organizações que intervêm 
no âmbito da violência doméstica

[alínea o) do Artigo 4.º do Regulamento]
Representantes a designar das entidades e organizações que interve-

nham no âmbito da violência doméstica.

ANEXO IV

Organizações no âmbito da segurança rodoviária

[alínea p) do Artigo 4.º do Regulamento]
Responsáveis por organizações da área do município, no âmbito da 

segurança rodoviária.
209702175 

 MUNICÍPIO DE MONFORTE

Aviso n.º 8721/2016

Lista Unitária de Ordenação Final
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação 
Final do procedimento concursal comum para contratação de um Técnico 
Superior na área de Administração Pública, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Assim, para os efeitos consignados nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da 
referida Portaria, torna -se pública a lista unitária do supracitado proce-
dimento concursal, do único candidato admitido:

Renato José da Silva Matos — 14,80 valores

Mais se faz público que, por despacho do Presidente da Câmara datado 
de 22 de junho de 2016, foi homologada a lista de classificação final.

A lista foi afixada no átrio dos paços do Município, e disponibilizada 
no site da Câmara Municipal de Monforte e enviada ao candidato.

O processo do procedimento concursal poderá ser consultado durante 
o horário normal de funcionamento.

22 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara, Gonçalo Nuno 
Lagem.
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 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 8722/2016
Prof. José Maria Garcia da Costa, Presidente da Câmara Municipal 

de Murça:
Para os devidos efeitos torna público que, autorizou a consolidação 

definitiva da mobilidade na categoria do seguinte trabalhador:
Ramiro José Nogueira Ribeiro, da carreira e categoria de Assistente 

Operacional, a partir de 11 -04 -2016.
2 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara, Prof. José Maria 

Garcia da Costa.
309680102 


