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 Aviso n.º 18903/2008

Reclassificação profissional — Nomeação Definitiva
Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo  37.º e 118.º, 

n.º 4, ambos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, se torna público 
que, por meu despacho, de 11 de Junho de 2008, Felismina Rosa Fernan-
des Tavares Mendes, foi nomeada definitivamente mediante o procedi-
mento de reclassificação profissional para a categoria de Assistente Ad-
ministrativo da carreira de Assistente Administrativo findo o período de 
nomeação em comissão de serviço extraordinária, com posicionamento 
no escalão 1, índice 199, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 
3.º e 5.º, n.º 1, ambos do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, 
6.º, n.º 3.º e 11.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, 
conjugado com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 404-A/98, 
de 18 de Dezembro. Isento de Visto do Tribunal de Contas.

12 de Junho de 2008. — O Vereador, Eusébio Candeias.
300452971 

 Aviso n.º 18904/2008

Reclassificação profissional — Nomeação Definitiva
Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo  37.º e 118.º, 

n.º 4, ambos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, se torna público 
que, por meu despacho, de 11 de Junho de 2008, Ana Paula Garraz 
Pinheiro, foi nomeada definitivamente mediante o procedimento de 
reclassificação profissional para a categoria de Assistente Administrativo 
da carreira de Assistente Administrativo findo o período de nomeação 
em comissão de serviço extraordinária, com posicionamento no escalão 
1, índice 199, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 3.º e 5.º, 
n.º 1, ambos do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, 6.º, n.º 3.º 
e 11.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, conjugado 
com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de 
Dezembro. Isento de Visto do Tribunal de Contas.

12 de Junho de 2008. — O Vereador, Eusébio Candeias.
300452988 

 Rectificação n.º 1434/2008

Mobilidade de pessoal — Nomeação por transferência
Para os devidos efeitos se torna público que o aviso de 23 de Abril de 

2008, a que foi dado o n.º 15161/2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 94, em 15 de Maio de 2008, saiu com algumas inexactidões 
que desta forma se rectificam.

Assim, onde se lê:
“[...]com efeitos a partir de 21 de Abril de 2007[...]”
deve ler-se:
“[...]com efeitos a partir de 21 de Abril de 2008 [...]”
15 de Maio de 2008. — O Vereador, Eusébio Candeias.

300452955 

 Rectificação n.º 1435/2008

Mobilidade de pessoal — Nomeação por transferência
Para os devidos efeitos se torna público que o aviso de 8 de Maio 

de 2008, a que foi dado o n.º 16554/2008, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 101, em 27 de Maio de 2008, saiu com algumas 
inexactidões que desta forma se rectificam.

Assim, onde se lê:
“[...]com efeitos a partir de 21 de Abril de 2007[...]”
deve ler-se:
“[...]com efeitos a partir de 1 de Maio de 2008 [...]”
27 de Maio de 2008. — O Vereador, Eusébio Candeias.

300452963 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 18905/2008
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração 

Local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se pú-
blico que, por despacho proferido pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Armando Varela, ao abrigo de competência própria, foi 
nomeada definitivamente a funcionária Sandra Amélia Neto das Neves 
na categoria de Assistente Administrativa escalão 1 — índice 199, na 
sequência de processos de reclassificação profissional.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 
de Agosto, o presente processo está isento de visto prévio do Tribunal 
de Contas.

18 de Junho de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando Men-
donça Varela.

300453692 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Regulamento n.º 339/2008

Alteração do Regulamento dos Períodos de Abertura
e Encerramento dos Estabelecimentos de Venda

ao Público e de Prestação de Serviços do Concelho de Tavira
José Macário Correia, presidente da Câmara Municipal de Tavira, 

torna público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 25 
de Fevereiro de 2008, deliberou, sob proposta da Câmara Municipal, 
aprovada em reunião de 30 de Fevereiro do mesmo ano:

Alterar o artigo 2.º, n.os 3, 10 e 11 e o artigo 6.º, n.º 4 do Regulamento 
dos Períodos de Abertura e Encerramento dos Estabelecimentos de 
Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Concelho de Tavira, 
nos seguintes termos:

Preâmbulo
A determinação dos períodos de funcionamento dos estabelecimentos 

de restauração, de bebidas ou mistos deve representar o ponto de justo 
equilíbrio entre os diversos direitos em presença, nomeadamente, os 
direitos à qualidade de vida, ao sossego, à segurança das pessoas e o de 
livre iniciativa económica.

Tal exercício de ponderação poderá determinar a adopção de solu-
ções diversas, reclamadas precisamente pelas características próprias 
de cada local e pela especial configuração que os direitos e interesses 
assumam.

A Ilha de Tavira apresenta características singulares, que fazem dela 
uma zona balnear de excelência.

A aposta na Ilha de Tavira enquanto destino turístico de excelência, 
especialmente apto à prática balnear, passa por um reforço da qualidade, 
e reclama a adopção de medidas destinadas à preservação da sua iden-
tidade, integridade e equilíbrio ecológico, garantindo -se, assim, a sua 
plena e sã fruição por parte de todos.

A experiência dos anos transactos tem demonstrado que os períodos 
de funcionamento dos estabelecimentos de restauração, de bebidas ou 
mistos ali vigentes, não dão resposta adequada às preocupações enun-
ciadas, potenciando, pelo contrário, a ocorrência de fenómenos que 
atentam contra a dignidade do local e a integridade dos bens postos à 
disposição da comunidade.

Tal constatação, determina que se reequacione os períodos de abertura 
e de encerramento desses estabelecimentos, prevendo -se restrições.

Contrariamente ao que sucede na Ilha de Tavira, a avaliação da ex-
periência dos períodos de funcionamento para o mesmo tipo de esta-
belecimentos, permite concluir pela não existência de inconveniente 
na possibilidade do alargamento da hora de encerramento aos fins -de-
-semana e nas vésperas de feriados.

Nos termos do artigo 117.º do Código de Procedimento Administrativo 
foram ouvidos os titulares de estabelecimentos de restauração ou de 
bebidas localizados na Ilha de Tavira.

«Artigo 2.º
[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 10 e 11, os estabelecimentos 

de bebidas, com a denominação de bar ou outras que sejam consa-
gradas nacional ou internacionalmente pelos usos da actividade, 
nomeadamente cervejaria, café, pastelaria, confeitaria, boutique de 
pão quente, cafetaria, casa de chá, geladaria, pub ou taberna, poderão 
estar abertos até às 2 horas, de segunda a sexta -feira, podendo, às 
sextas -feiras, sábados e vésperas de feriados, prolongar o funciona-
mento até às 3 horas.




