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2 — Anfiteatro/Cinema /Congressos, Conferências, Simpósios e 
Encontros:

2.1 — Dias úteis:
2.1.1 — Períodos de 4 horas — 300,00 €
2.1.2 — Períodos de 8 horas — 450,00 €
2.1.3 — Períodos de 12 horas — 700,00 €
2.2 — Sábados, Domingos e Feriados:
2.2.1 — Períodos de 4 horas — 550,00 €
2.2.2 — Períodos de 8 horas — 700,00 €
2.2.3 — Períodos de 12 horas — 1000,00 €
Nota. — Estão incluídos os serviços técnicos de som, luz e projeção 

vídeo. Em caso de necessidade de instalação de equipamentos de comuni-
cação, reprografia ou outros que não existam no Anfiteatro, proceder -se -á 
no sentido da instalação dos mesmos, sendo as despesas de aluguer e ou 
outras da responsabilidade das entidades utilizadoras e organizadoras; o 
mesmo é válido para a contratação dos serviços de tradutores.

3 — Pavilhão Multiusos:
3.1 — Utilização por Escolas e outras entidades de interesse pú-

blico — 25,00 €
3.2 — Utilização por entidades privadas sem fins lucrativos — 250,00€
4 — Centro de Formação Musical
4.1 — Taxa de Frequência Mensal
4.1.1 — Formação Musical (inclui aula de instrumento, aula de for-

mação Musical, prática de conjunto e aula de coro) — 20,00 €

Nota. — As taxas previstas no Anexo Tabela de Taxas e Outras Re-
ceitas Municipais incluem o IVA à taxa legal em vigor. “

Artigo 2.º
As presentes alterações entram em vigor no dia seguinte à sua publi-

cação no Diário na República.
207403435 

 MUNICÍPIO DE MOGADOURO

Aviso n.º 14457/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho, 

exarado no pretérito dia 25 do corrente mês de outubro, foi constituído, 
com efeitos a partir da mesma data, nos termos da alínea b) do n.º 2 do 
artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o gabinete de apoio 
à vereação, com a seguinte composição:

Secretário: Hernâni Branco Fernandes;
Secretário: Raul Salomé Ovelheiro Amaro.

As remunerações são, de acordo com o respetivo estatuto, as que 
constam do artigo 43.º do mesmo diploma legal.

25 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, Francisco José 
Mateus Albuquerque Guimarães.

307373977 

 Aviso n.º 14458/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho, 

exarado no pretérito dia 1 do corrente mês de novembro, foi constituído, 
com efeitos a partir da mesma data, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o gabinete de apoio 
à presidência, com a seguinte composição:

Adjunto de Gabinete: Ilídio Miguel Rito.

A remuneração é, de acordo com o respetivo estatuto, a que constam 
do artigo 43.º do mesmo diploma legal.

4 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Francisco José 
Mateus Albuquerque Guimarães.

307380618 

 Aviso n.º 14459/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que, por força do disposto no 

n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e na sequência da 
cessação do mandato do Presidente da Câmara Dr. António Guilherme Sá de 
Moraes Machado, cessaram o exercício de funções, desde o dia 17 de outubro 
de 2013, os membros dos gabinetes de apoio pessoal, a seguir indicados:

Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal 
de Mogadouro: Heitor Joaquim Alves Calejo, nomeado por despacho 
de 27/10/2009;

Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal 
de Mogadouro: Dário Rodrigues Mendes, nomeado por despacho de 
27/10/2009;

Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal 
de Mogadouro: Maria da Conceição Cordeiro Andrade Teixeira, nomeada 
por despacho de 27/10/2009;

Secretário dos Gabinetes de Apoio Pessoal aos Vereadores: Luís Filipe 
Silva Parreira, nomeado por despacho de 10/11/2009.

7 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Francisco José 
Mateus Albuquerque Guimarães.

307386078 

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Aviso n.º 14460/2013
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, torna -se público que cessaram a re-
lação jurídica de emprego público, por tempo indeterminados seguintes 
trabalhadores desta autarquia:

Por motivo de aposentação — José Alves de Araújo, assistente ope-
racional, em 1 de junho de 2013, Joaquim Gonçalves Tapado, assistente 
operacional, em 1 de setembro de 2013 e António Mendes da Cunha em 
1 de novembro de 2013.

Por motivo de falecimento  — Bernardino Castro Queirós assistente 
operacional, em 29 de setembro de 2013 e Manuel Miguel Alves, as-
sistente operacional em 7 de outubro de 2013.

6 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Humberto da 
Costa Cerqueira, engenheiro.

307398285 

 Despacho n.º 15311/2013
No uso da competência que me é conferida pelo disposto no n.º 4 

do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do 
artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicada aos 
municípios pelo n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, nomeio para secretária do Gabinete de Apoio aos Vereadores Sílvia 
Ribeiro Carvalho, que apresenta a seguinte nota curricular:

Licenciatura em Planeamento e Gestão em Turismo e Pós -Graduação 
em Gestão de Rotas Temáticas;

Docente no Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto e es-
cola profissional de Fermil — Celorico de Basto na área dos cursos 
profissionais de Turismo, formação em várias empresas em cursos de 
aprendizagem ma mesma área.

Experiência profissional em Hotelaria e Turismo em Espaço Rural.
Á nomeada é -lhe fixado o estatuto remuneratório previsto no ar-

tigo 43.º n.º 3 daquele diploma legal.

A presente nomeação produz efeitos no dia 1 de novembro de 2013 
e vigorará durante todo o mandato que agora se iniciou dos vereadores 
da Câmara Municipal de Mondim de Basto.

31 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, Humberto da 
Costa Cerqueira, engenheiro.

307403046 

 MUNICÍPIO DE MORA

Aviso n.º 14461/2013

Delimitação da área de reabilitação urbana de Mora
Luís Simão Duarte de Matos, Presidente da Câmara Municipal de 

Mora, torna público que a Assembleia Municipal de Mora, em sessão 
ordinária realizada dia 12 de setembro de 2013, deliberou por unanimi-
dade aprovar a delimitação da área de reabilitação urbana de Mora, nos 
termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 
(RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 
alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.

Nos termos da aprovação, a área de reabilitação urbana de Mora é 
delimitada a sul pela Rua Catarina Eufémia e Rua de S. Pedro, a poente 
pelo Centro Histórico e Bairro da Misericórdia, a nascente pelo Beco 
de S. António, Rua da Cooperativa e Rua Dr. Paulo Botelho, e a norte 
pela Rua de Cabeção.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU, os 
elementos que acompanham o projeto de delimitação da área de reabili-
tação poderão ser consultados no sítio da internet da Câmara Municipal 
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de Mora (www.cm -mora.pt) e nas suas instalações, na Divisão de Obras 
e Urbanismo, situadas na Rua do Município n.º 41.

15 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Luís Simão 
Duarte de Matos.

207401086 

 MUNICÍPIO DE OLHÃO

Despacho n.º 15312/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 25.º, n.º 1, da Lei 

n.º 49/2012, de 29 agosto e o n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 outubro, torna -se público que a Câmara Municipal 
de Olhão, em reunião de 30 de outubro de 2013 e Assembleia Municipal 
em sessão de 1 de novembro de 2013, alteraram a estrutura flexível que 
constitui o Regulamento de Organização do Município de Olhão. Por 
meu despacho de 18 de outubro de 2013 e no uso das competências pre-
vistas na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, alterei as subunidades 
orgânicas, tal como a seguir se publica, bem como o organograma 
correspondente.

Unidades Orgânicas Flexíveis

Preâmbulo
Nos termos do artigo 25.ºda Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, a qual 

determina que os municípios devem aprovar a adequação das suas estru-
turas orgânicas, às regras e critérios previstos neste diploma, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, até 31 de dezembro de 
2012, o órgão deliberativo aprovou sob proposta da Câmara o modelo 
de estrutura orgânica e da estrutura nuclear fixando igualmente em oito 
o número máximo de unidades orgânicas flexíveis.

O artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro estipula 
que compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câ-
mara, deliberar sobre a criação de unidades orgânicas flexíveis bem 
como a definição das respetivas atribuições e competências, dentro 
dos limites fixados.

De acordo com o artigo 42.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setem-
bro, conjugado com os Decretos -Leis n.os(s) 126/98 de 5 de maio 
e n.º 106/2002 de 13 de abril, serão criados os gabinetes de apoio à 
presidência e vereação.

CAPÍTULO I

Gabinetes de Apoio

Artigo 1.º
Gabinete de Apoio ao Presidente e Vereação

O Gabinete de Apoio ao Presidente e Vereação é a estrutura de apoio 
direto ao Presidente, coordenado por um Chefe de Gabinete, coadju-
vado por um Adjunto e o necessário apoio de secretariado, nomeados 
nos termos da lei, no desempenho das suas funções, ao qual compete 
em geral:

Assessorar o Presidente da Câmara nos domínios da preparação da 
sua atuação política e administrativa, colhendo e tratando os elementos 
para a elaboração das propostas por si subscritas, a submeter aos órgãos 
do Município ou para a tomada de decisões no âmbito dos seus poderes 
próprios ou delegados;

Assegurar a representação do Presidente nos atos que forem por este 
determinados;

Promover os contactos com os serviços da Câmara ou Órgãos da 
Administração;

Organizar a agenda e as audiências públicas e desempenhar outras 
tarefas que lhe sejam cometidas diretamente pelo Presidente;

Prestar apoio ao funcionamento dos Conselhos Consultivos e Co-
missões Municipais;

Divulgar e promover a atividade e imagem da Câmara, dos seus 
serviços e de informação de interesse público, por intermédio de meios 
próprios (comunicados, revista e agenda municipais, boletim interno, 
website, newsletter, sms munícipe, balanço do ano e outras publicações 
de caráter informativo) e de meios externos (imprensa escrita, rádio, 
televisão, outros canais que se revelem adequados);

Analisar a imprensa nacional e regional e a atividade da generalidade 
da comunicação social no que disser respeito ao Município ou à atuação 
dos seus Órgãos;

Promover a conceção e constante atualização da página da Câmara, 
na Internet;

Gerir e propor ações de publicidade institucional e promocional, bem 
como controlar os gastos efetuados na comunicação social;

Definir normas gráficas e de identidade institucional, através do desen-
volvimento e da criação de suportes de comunicação como: publicações, 
catálogos, cartazes, outdoors, mupis, flyers, roteiros, agendas, revistas, 
merchandising, entre outros;

Gerir a atribuição de mupis;
Dar cobertura e apoiar, com recurso a meios fotográficos, audiovisuais 

e outros, as iniciativas de interesse municipal;
Preparar e acompanhar as cerimónias protocolares dos atos públicos 

e outros eventos promovidos em parceria;
Organizar o acompanhamento das entidades oficiais de visita ao 

Município;
Programar e acompanhar projetos de intercâmbio, cooperação e ge-

minação;
Assegurar a organização e manutenção de um ficheiro de entidades 

e individualidades para a expedição da informação municipal, convites 
e outra documentação do Município;

Dar apoio administrativo/técnico aos órgãos deliberativo e executivo.

Artigo 2.º
Gabinete de Bombeiros Municipais e Proteção Civil

Compete ao Gabinete de Bombeiros Municipais e Proteção Civil:
Coordenar e dirigir as atividades e os recursos humanos afetos aos 

Bombeiros Municipais e Proteção Civil;
Elaborar pareceres e informações no âmbito das atribuições da Bom-

beiros Municipais e Proteção Civil;
Assegurar relações funcionais com outras áreas orgânicas da Câ-

mara;
O combate a incêndios;
O socorro às populações em caso de incêndio, inundações, desaba-

mentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou cala-
midades;

O socorro a náufragos e buscas subaquáticas;
O socorro a sinistrados e doentes;
A proteção contra incêndios em edifícios públicos, casas de espetá-

culos e outros recintos, mediante solicitação e de acordo com as normas 
em vigor, nomeadamente durante a realização de eventos públicos;

A colaboração em atividades de proteção civil, no âmbito das funções 
especificas que lhes foram cometidas;

A participação em ações de prevenção e segurança contra riscos de 
incêndio e outros sinistros, incluindo a emissão de pareceres técnicos, 
nos termos da lei;

Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

Artigo 3.º
Gabinete de Intervenção Médico -Veterinária 

e Defesa da Saúde Pública
Compete ao Gabinete de Intervenção Médico -Veterinária e Defesa 

da Saúde Pública:
Vistorias e Controlo Oficial dos estabelecimentos comerciais e in-

dustriais de produtos de origem animal em que a Câmara é a entidade 
coordenadora dos licenciamentos. Execução do Plano de Aprovação e 
Controlo de Estabelecimentos (PACE) desenvolvido pela Direção -Geral 
de Veterinária (DGV);

Inspeção higiossanitária aos mercados municipais;
Inspeção a viaturas de venda de produtos da pesca e aquicultura, bem 

como a emissão de parecer para o seu licenciamento;
Participação e colaboração na elaboração de programas de ações de 

sensibilização na área do setor alimentar, da defesa da saúde pública e 
do bem -estar animal;

Inspeções sanitárias a centros de atendimento médico -veterinários e 
outros estabelecimentos de prestação de cuidados a animais (lojas de 
venda de animais e de alimentos para animais, hotéis para animais) e 
participação nos respetivos licenciamentos;

Avaliação e resolução de problemas de incomodidade e ou insalubri-
dade motivados pela presença de animais de companhia ou outros;

Vigilância, avaliação e resolução de problemas associados ao bem-
-estar animal;

Elaborar e remeter à Direção -Geral de Veterinária, nos prazos fixados, 
a informação relativa ao movimento nosonecrológico dos animais;

Notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória e adotar 
prontamente as medidas de profilaxia determinadas pela autoridade 
sanitária veterinária nacional sempre que sejam detetados casos de 
doenças de caráter epizoótico;

Emitir guias sanitárias de trânsito;




