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11) Decidir as questões de ordem formal e processual que possam 
obstar ao conhecimento de qualquer pedido ou comunicação apresenta-
dos no âmbito do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho e pela Lei n.º 60/2007, 
de 4 de Setembro;

12) Rejeitar as comunicações prévias, nos termos do disposto no 
artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho e pela Lei n.º 60/2007, 
de 4 de Setembro;

13) Emitir alvarás de licenças para a realização das operações ur-
banísticas e para as autorizações de utilização, nos termos do disposto 
no artigo 75.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho e pela Lei n.º 60/2007, 
de 4 de Setembro;

14) Proceder à fiscalização administrativa, conforme determina o 
disposto no artigo 94.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho e pela Lei 
n.º 60/2007, de 4 de Setembro;

15) Proceder à liquidação das taxas nos termos do disposto no n.º 2, 
do artigo 117.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho e pela Lei n.º 60/2007, 
de 4 de Setembro;

16) Exercer as competências relativas à instalação e licenciamento 
da construção e da utilização dos estabelecimentos de restauração e de 
bebidas, previstas no Decreto -Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho;

17) Exercer as competências referentes à instalação dos estabeleci-
mentos de comércio ou armazenagem de produtos alimentares, bem 
como dos estabelecimentos de comércio de produtos não alimentares 
e de prestação de serviços cujo funcionamento envolve riscos para a 
saúde e segurança das pessoas, previstas no Decreto -Lei n.º 370/99, 
de 18 de Setembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 9/2002, de 24 de 
Janeiro;

18) Exercer as competências previstas no Decreto -Lei n.º 302/2001, de 
23 de Novembro, referentes ao Regulamento de construção e exploração 
de postos de abastecimento de combustíveis;

19) Exercer as competências previstas no Decreto -Lei n.º 267/2002, de 
26 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 195/2008, 
de 6 de Outubro, referentes ao Armazenamento e Abastecimento de 
combustíveis;

20) Exercer as competências previstas no Decreto -Lei n.º 260/2002, 
de 23 de Novembro, referentes ao licenciamento de áreas de serviço 
nas vias municipais;

21) Exercer as competências previstas no Decreto -Lei n.º 261/2002, 
de 23 de Novembro, referente às competências das Câmaras Municipais 
para parecer prévio;

22) Exercer as competências referidas no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 
7 de Março, nomeadamente as respeitantes ao licenciamento da instala-
ção, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos.

Praia da Vitória, 5 de Novembro de 2009. — O Presidente da Câmara 
Municipal, Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro.

303280657 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso n.º 10603/2010
Para efeitos se faz público que na sequência da publicação no Diário 

da República 2.ª série, n.º 80 de 26 de Abril de 2010, da organização 
interna dos serviços municipais e considerando que com a extinção ou 
reorganização da unidade orgânica cessam automaticamente todas as 
comissões de serviço, salvo se for expressamente mantida a comissão 
de serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda, conforme 
disposto na alínea c) do artigo 25.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
adaptada à administração local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, 
que se mantêm as competências de algumas unidades orgânicas flexíveis 
e os pressupostos subjacentes à nomeação dos trabalhadores em cargos 
dirigentes e o disposto no artigo 27.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
adaptada à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, 
que permite a nomeação em regime de substituição, por despachos de 
30 de Abril de 2010:

1 — Foram mantidas com efeitos a 1 de Maio de 2010 as seguintes 
comissões de serviço:

Dr. Jorge Manuel Barata de Queiroz Soares, como Director do De-
partamento de Cultura, Património e Museus;

Arq. Elizabete Maria Farias Coelho, como Chefe da Divisão de Pro-
jectos Municipais;

Eng. Maria Manuela Quadros Duarte, como Chefe da Divisão de 
Ambiente e Energia;

Eng. Francisco Herculano Pessanha de Carvalho, como Chefe da 
Divisão de Trânsito e Mobilidade;

Eng. João Manuel Rodrigues de Jesus, como Chefe da Divisão de 
Equipamentos e Aprovisionamento;

Dra. Sílvia Isabel Cavaco Ferro, como Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos;

Dr. Vladimir Ruivo Martins, como Chefe da Divisão Jurídica;
Dr. Stelmo Abel da Fonseca Ferreira Barbosa, como Chefe da Divisão 

de Sistemas e Informação e Cartografia;
Dra. Sónia Cristina Cruz Zica, como Chefe da Divisão de Desporto 

e Instalações Desportivas;

2 — Foram nomeados em regime de substituição, com efeitos a 1 de 
Maio de 2010, em comissão de serviço os seguintes trabalhadores:

Dra. Ana Cristina Rodrigues Palindra, como Directora do Departa-
mento Administrativo e Financeiro;

Arq. Ana Cristina Soares Massena Gago, como Directora do Depar-
tamento de Urbanismo, Projectos e Obras Municipais;

Dra. Maria Noélia da Conceição Pereira, como Chefe da Divisão 
Administrativa;

Dr. Eurico Manuel Domingos da Palma, como Chefe da Divisão de 
Acção Social;

Eng. Pedro Manuel Martins Cabrita, como Chefe da Divisão de Obras 
e Instalações Municipais.

3 — Foi nomeada em regime de substituição, com efeitos a 4 de 
Maio de 2010, em comissão de serviço, Dr.ª Ana Paula Neto Ferreira, 
como Directora do Departamento de Desporto, Ambiente, Mobilidade 
e Equipamentos;

Paços do Município de Tavira, 10 de Maio de 2010. — O Presidente 
da Câmara Municipal, Jorge Botelho.

303246961 

 Aviso n.º 10604/2010
Para os devidos efeitos se torna público que, Eurico Manuel Domingos 

Palma cessou a sua comissão de serviço como Adjunto do Gabinete 
de Apoio Pessoal, na sequência do meu despacho de 30 de Abril de 
2010, em que foi nomeado como Chefe de Divisão de Acção Social, 
em regime de substituição.

Paços do Município de Tavira, 12 de Maio de 2010. — O Presidente 
da Câmara Municipal, Jorge Botelho.

303256802 

 MUNICÍPIO DA TROFA

Aviso n.º 10605/2010
Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, por meu despa-
cho datado de um de Abril de dois mil e dez, fiz cessar a partir daquela 
data, a comissão de serviço da Chefe de Divisão de Finanças, Judite 
Carolina Adães Sá Barbosa Couto Pereira.

14 de Abril de 2010. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Joana Fernanda 
Ferreira de Lima.

303170918 

 MUNICÍPIO DE VAGOS

Aviso n.º 10606/2010
Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal 

de Vagos:
Para cumprimento do disposto no artigo 10.º do Decreto -Lei 

n.º 305/2009, de 23 de Outubro, torna -se público que, por delibe-
ração da Assembleia Municipal de Vagos, em sessão realizada no 
dia 14 de Maio de 2010, foi aprovada a Organização dos Serviços 
Municipais, cuja proposta foi aprovada pela Câmara Municipal, em 
sessão realizada no dia 05 de Maio de 2010, consubstanciada nos 
documentos anexos.

Na reunião do Executivo realizada no dia 19 de Maio de 2010, foi 
aprovada a proposta do Sr. Presidente da Câmara, datada de 17 de 
Maio do corrente ano, referente à criação dos gabinetes e das unidades 
orgânicas flexíveis.




