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ventude do Centro Distrital de Bragança  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4278

Deliberação (extrato) n.º 211/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Prestações do 
Centro Distrital de Beja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4278

Deliberação (extrato) n.º 212/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Identificação, 
Qualificação e Remunerações do Centro Distrital de Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4278

Deliberação (extrato) n.º 213/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Prestações 
Familiares e de Solidariedade do Centro Distrital de Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4279

Deliberação (extrato) n.º 214/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Respostas 
Sociais do Centro Distrital de Bragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4279

Deliberação (extrato) n.º 215/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Apoio à Direção 
do Centro Distrital de Bragança  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4279

Deliberação (extrato) n.º 216/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Infância e 
Juventude do Centro Distrital de Braga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4279

Deliberação (extrato) n.º 217/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretor do Núcleo de Contribuições 
do Centro Distrital de Bragança  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4279

Deliberação (extrato) n.º 218/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Infância e 
Juventude do Centro Distrital de Beja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4280

Deliberação (extrato) n.º 219/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Contribuições 
do Centro Distrital de Beja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4280

Deliberação (extrato) n.º 220/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretor do Núcleo de Gestão do Cliente 
do Centro Distrital de Beja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4280
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Deliberação (extrato) n.º 221/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Planeamento 
e Gestão de Informação do Centro Distrital de Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4280

Deliberação (extrato) n.º 222/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Contribuições 
do Centro Distrital de Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4281

Deliberação (extrato) n.º 223/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Prestações do 
Centro Distrital de Bragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4281

Deliberação (extrato) n.º 224/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Apoio Jurídico 
do Centro Distrital de Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4281

Deliberação (extrato) n.º 225/2013:

Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de diretora do Núcleo de Gestão do 
Cliente do Centro Distrital de Bragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4281

PARTE D Tribunal Constitucional
Despacho n.º 1615/2013:

Nomeação em comissão de serviço do oficial de justiça de Paulo Manuel da Graça Esteves 
para o lugar de escrivão auxiliar do mapa de pessoal da Secretaria Judicial do Tribunal Cons-
titucional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4282

 Tribunal de Contas
Aviso (extrato) n.º 1269/2013:

Trabalhadores que cessaram funções na Direção-Geral do Tribunal de Contas, por motivo de 
aposentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4282

PARTE E Escola Superior de Enfermagem do Porto
Aviso (extrato) n.º 1270/2013:

Lista do pessoal aposentado em 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4282

 Universidade do Algarve
Despacho (extrato) n.º 1616/2013:

Mobilidade interna intercarreiras da assistente técnica licenciada Patrícia Cristina Coelho 
Marques para o desempenho de funções da carreira e categoria de técnico superior . . . . . . .  4282

 Universidade de Aveiro
Declaração de retificação n.º 125/2013:

Retificação ao despacho n.º 13581/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, 
de 12 de outubro de 2012, referente ao mestrado em Engenharia e Design de Produto . . . . .  4282

Despacho n.º 1617/2013:

Nomeação da administradora da Universidade de Aveiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4282

 Universidade de Coimbra
Aviso n.º 1271/2013:

Júri de reconhecimento de habilitações a nível de mestrado requerido por Jorge Andrés Vargas 
Rivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4284

Despacho n.º 1618/2013:

Manutenção do contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, da 
Doutora Catarina Isabel Caldeira Martins, como professora auxiliar, em regime dedicação 
exclusiva, para o exercício de funções na Faculdade de Letras, a partir de 5 de janeiro de 
2013. DRH38-12-1221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4284

Despacho n.º 1619/2013:

Manutenção do contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, da 
Doutora Rute Isabel Fernandes Soares, como professora auxiliar, em regime de dedicação 
exclusiva, para o exercício de funções na Faculdade de Letras, a partir de 4 de dezembro de 
2012. DRH38-12-1222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4284
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Despacho n.º 1620/2013:

Autorizada a contratação do Doutor Rui Manuel Pontes Meireles Ferreira de Brito e celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, 
como professor associado, em tempo integral, com dedicação exclusiva, Departamento de 
Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia, com início em 14 de setembro de 2012. 
DRH01-11-129  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4284

 Universidade de Évora
Aviso n.º 1272/2013:

Constituição de júri de provas de doutoramento em Música e Musicologia requeridas por 
Edoardo Sbaffi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4284

Aviso n.º 1273/2013:

Constituição de júri de provas de doutoramento em Gestão, requeridas por Cláudia Maria 
Pires de Carvalho Coimbra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4284

 Universidade de Lisboa
Aviso n.º 1274/2013:

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de técnico superior, do mapa de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4284

Aviso n.º 1275/2013:

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de técnico superior do mapa de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4287

Aviso n.º 1276/2013:

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de técnico superior do mapa de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4290

Aviso n.º 1277/2013:

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de técnico superior, do mapa de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4293

Contrato (extrato) n.º 72/2013:

Admissão como assistente convidado de Nestor Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4296

Despacho (extrato) n.º 1621/2013:

Recondução de professor auxiliar convidado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4296

Despacho (extrato) n.º 1622/2013:

Recondução de professor associado convidado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4296

Despacho (extrato) n.º 1623/2013:

Recondução de professor auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4296

Declaração de retificação n.º 126/2013:

Retifica o aviso n.º 11306/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4296

Declaração de retificação n.º 127/2013:

Retificação do aviso n.º 11305/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4296

Despacho n.º 1624/2013:

Nomeação do subdiretor Prof. Doutor José Luís Gonçalves Moreira Zêzere, com efeitos a 
partir de 3 de janeiro de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4296

Despacho n.º 1625/2013:

Nomeação dos membros do Conselho de Gestão do Instituto de Geografia e Ordenamento 
do Território da Universidade de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4296

 Universidade do Minho
Aviso (extrato) n.º 1278/2013:

Cessação de funções por motivo de aposentação da Doutora Lígia Lourdes Miranda Marona 
Rodrigues, do Doutor António Vasco Amaral Nunes e de Laurentino Fernandes Rego . . . . .  4296

Aviso (extrato) n.º 1279/2013:

Período experimental — constituição do júri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4296
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 Universidade do Porto
Despacho (extrato) n.º 1626/2013:

Cessação de funções de membro do conselho executivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4297

Despacho (extrato) n.º 1627/2013:

Manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, como 
professor auxiliar, do Doutor Luís Carlos Correia Ferreira do Amaral . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4297

 Universidade Técnica de Lisboa
Declaração de retificação n.º 128/2013:

Retificação do despacho reitoral de alteração do 2.º CE em Planeamento e Operação de 
Transportes do IST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4297

Despacho n.º 1628/2013:

Abertura de concurso para recrutamento de um investigador-coordenador do Instituto Superior 
Técnico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4298

Despacho n.º 1629/2013:

Delegação de competeências do presidente no vice-presidente da Faculdade . . . . . . . . . . . .  4298

Aviso (extrato) n.º 1280/2013:

Cessação da relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, da professora 
auxiliar pertencente ao mapa de pessoal docente do Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa Doutora Maria Engrácia Carvalho dos Reis 
Janela Cardim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4298

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Regulamento n.º 44/2013:

Regulamento de atribuição de bolsa de estudo por mérito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4298

 Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra
Aviso (extrato) n.º 1281/2013:

Lista nominativa dos trabalhadores que cessaram funções por motivo de aposentação, no 
período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4299

Aviso (extrato) n.º 1282/2013:

Cessação, em regime de substituição, no cargo de direção intermédia de 2.º grau — chefe de 
divisão de Compras e Logística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4300

 Instituto Politécnico de Bragança
Aviso n.º 1283/2013:

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira 
e categoria de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para o Gabinete de Relações Internacionais  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4300

 Instituto Politécnico de Leiria
Louvor (extrato) n.º 120/2013:

Louvor a Carlos Manuel Ferreira Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4302

 Instituto Politécnico de Lisboa
Despacho (extrato) n.º 1630/2013:

Nomeação em regime de comissão de serviço do licenciado Paulo Alexandre Ferreira Guer-
reiro como dirigente intermédio de 2.º grau do Serviço de Recursos Humanos do ISEL . . . .  4302

 Instituto Politécnico de Setúbal
Despacho (extrato) n.º 1631/2013:

Homologada a ata de conclusão do período experimental da técnica superior Sónia Alexandra 
Costa Matos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4302

Despacho (extrato) n.º 1632/2013:

Homologada a ata de conclusão do período experimental da técnica superior Célia Maria 
Pereira da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4303
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 Instituto Politécnico de Viseu
Despacho (extrato) n.º 1633/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com o docente José Alberto da Costa 
Ferreira, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, do IPV . . . . . . . . . . . . . .  4303

Despacho (extrato) n.º 1634/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com diverso pessoal docente, para 
a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, do IPV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4303

Despacho (extrato) n.º 1635/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com diverso pessoal docente, para 
a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, do IPV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4303

Despacho (extrato) n.º 1636/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com o docente Paulo Alexandre 
Moutinho Barroso, para a Escola Superior de Educação de Viseu, do IPV . . . . . . . . . . . . . .  4303

Despacho (extrato) n.º 1637/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com a docente Odete Maria Matos 
Paiva, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, do IPV . . . . . . . . . . . . . . . .  4303

Despacho (extrato) n.º 1638/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com o docente Herminio Manuel 
Monteiro Pina, para a Escola Superior de Educação de Viseu, do IPV  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4303

Despacho (extrato) n.º 1639/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com a docente Maribel dos Santos 
Miranda Pinto, para a Escola Superior de Educação de Viseu, do IPV  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4303

Despacho (extrato) n.º 1640/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com diverso pessoal docente, para 
a Escola Superior de Educação de Viseu, do IPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4303

Despacho (extrato) n.º 1641/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com o docente João Manuel Oliveira 
Rocha, para a Escola Superior de Educação, do IPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4303

Despacho (extrato) n.º 1642/2013:

Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com José Machado 
da Costa Eduardo, como assistente convidado, para a Escola Superior de Saúde de Viseu, 
do IPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4303

Despacho (extrato) n.º 1643/2013:

Celebrado contrato de trabalho em funções públicas a termo certo com Ana Alexandra An-
tunes dos Santos Rijo Antunes, como assistente convidada, para a Escola Superior de Saúde 
de Viseu do IPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4304

Despacho (extrato) n.º 1644/2013:

Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com diverso pessoal 
docente, para a Escola Superior de Saúde de Viseu do IPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4304

Despacho (extrato) n.º 1645/2013:

Renovação de contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com o docente Ricardo 
Luís da Costa Gama, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego . . . . . . . . .  4304

Despacho (extrato) n.º 1646/2013:

Renovação de contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com diverso pessoal 
docente, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, do IPV . . . . . . . . . . . .  4304

Despacho (extrato) n.º 1647/2013:

Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com diverso pessoal 
docente, para a Escola Superior de Saúde de Viseu, do IPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4304

Despacho (extrato) n.º 1648/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com diverso pessoal docente, para 
a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, do IPV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4304

Despacho (extrato) n.º 1649/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com diverso pessoal docente, para 
a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, do IPV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4305

Despacho (extrato) n.º 1650/2013:

Celebrado contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com diverso pessoal 
docente, para a Escola Superior de Saúde de Viseu, do IPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4305
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Despacho (extrato) n.º 1651/2013:

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, com diverso pessoal 
docente, para a Escola Superior de Saúde de Viseu, do IPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4305

PARTE G Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 226/2013:

Redução de horário do Dr. Vítor Manuel Ribeiro de Faria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4305

Deliberação (extrato) n.º 227/2013:

Redução de horário da Dr.ª Maria de Jesus Guerreiro Conceição Banza . . . . . . . . . . . . . . . .  4305

 Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E.
Despacho (extrato) n.º 1652/2013:

Denúncia do contrato de trabalho em funções públicas da enfermeira Elsa Cristina Fortunato 
de Miranda Azeiteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4305

 Centro Hospitalar de São João, E. P. E.
Aviso n.º 1284/2013:

Lista de ordenação final de procedimento concursal para assistente de anestesiologia . . . . .  4305

 Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.
Aviso n.º 1285/2013:

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na categoria 
de assistente de urologia da carreira médica — área de exercício hospitalar . . . . . . . . . . . . .  4306

Aviso n.º 1286/2013:

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos de trabalho na categoria 
de assistente de anestesiologia da carreira médica — área de exercício hospitalar  . . . . . . . .  4307

Aviso n.º 1287/2013:

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na categoria 
de assistente de gastrenterologia da carreira médica — área de exercício hospitalar . . . . . . .  4308

Aviso n.º 1288/2013:

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos de trabalho na categoria 
de assistente de oncologia da carreira médica — área de exercício hospitalar . . . . . . . . . . . .  4309

Aviso n.º 1289/2013:

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na categoria 
de assistente de cirurgia geral da carreira médica — área de exercício hospitalar . . . . . . . . .  4310

Aviso n.º 1290/2013:

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na categoria 
de assistente de pneumologia da carreira médica — área de exercício hospitalar . . . . . . . . .  4311

Aviso n.º 1291/2013:

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na categoria 
de assistente de otorrinolaringologia da carreira médica — área de exercício hospitalar. . . .  4312

 Navegação Aérea de Portugal — NAV Portugal, E. P. E.
Aviso n.º 1292/2013:

Delegações e subdelegações de poderes em matéria de autorização de despesas e formação 
e execução de contratos públicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4313

 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 1293/2013:

Renúncia ao cargo de Vogal Executiva do Conselho de Administração da Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos, E. P. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4315

 Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 1294/2013:

Lista de candidatos admitidos e excluídos no âmbito de processo de recrutamento de médicos 
de diversas especialidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4315
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PARTE H Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva
Anúncio n.º 38/2013:

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e nomeação do júri do 
período experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4316

 Município de Alfândega da Fé
Aviso n.º 1295/2013:

Mobilidade interna intercategorias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4316

 Município de Almodôvar
Aviso (extrato) n.º 1296/2013:

Cessação da relação jurídica de emprego público por falecimento do trabalhador Augusto 
António da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4316

 Município de Angra do Heroísmo
Despacho n.º 1653/2013:

Alteração à orgânica da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de Angra do 
Heroísmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4316

 Município de Benavente
Aviso n.º 1297/2013:

Primeira alteração ao Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo . . . . . . . . . . . . .  4336

 Município do Cartaxo
Aviso n.º 1298/2013:

Delimitação da área de reabilitação urbana 2 — Cartaxo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4337

Aviso n.º 1299/2013:

Delimitação da área de reabilitação urbana 4 — Cartaxo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4337

 Município de Castelo Branco
Despacho n.º 1654/2013:

Estrutura Orgânica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4337

 Município de Celorico da Beira
Aviso n.º 1300/2013:

Licença sem remuneração concedida ao trabalhador Paulo Jorge Almeida Furtado  . . . . . . .  4343

Aviso n.º 1301/2013:

Prorrogação da mobilidade interna de três trabalhadoras desta Autarquia . . . . . . . . . . . . . . .  4344

 Município da Covilhã
Aviso n.º 1302/2013:

Alteração do loteamento n.º 7/00, localizado em Garroncheiro — Parque Industrial do Tor-
tosendo, freguesia do Tortosendo — Covilhã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4344

 Município de Cuba
Aviso n.º 1303/2013:

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4344

Aviso n.º 1304/2013:

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4346
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 Município de Fafe
Aviso n.º 1305/2013:
Nomeações em regime de substituição em cargo de direção intermédia de 1.º grau e direção 
intermédia de 2.º grau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4348

Aviso n.º 1306/2013:
Procedimento concursal para contratação por tempo indeterminado, com vista à ocupação de 
dois postos de trabalho carreira/categoria de técnico superior (Geografia e Planeamento/Eng.ª 
Geográfica)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4351

 Município do Funchal
Deliberação n.º 228/2013:
Estrutura flexível dos serviços do Município do Funchal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4354

 Município da Golegã
Aviso n.º 1307/2013:
Cessação de relação jurídica de emprego público que mantinha com o encarregado operacional 
António Carlos Almeida Medinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4358

 Município de Grândola
Aviso n.º 1308/2013:
Lista unitária de ordenação final — Procedimento concursal para contratação de um/a técnico/a 
superior na área de Investigação Social Aplicada, aberto pelo aviso n.º 9620/2012 . . . . . . . .  4358

 Município de Meda
Aviso n.º 1309/2013:
Homologação da lista unitária de ordenação final  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4358

Aviso n.º 1310/2013:
Homologação da lista unitária de ordenação final  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4359

 Município da Moita
Aviso n.º 1311/2013:
Autorização da prorrogação das situações de mobilidade interna intercarreiras na categoria 
de assistentes técnicos dos trabalhadores deste município Vânia Patrícia Santos Assunção e 
Sérgio Valentim Tomás dos Santos, até 31 de dezembro de 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4359

 Município de Mortágua
Despacho n.º 1655/2013:
Afetação/reafetação dos trabalhadores do mapa de pessoal do município de Mortágua às 
unidades orgânicas em consequência da reorganização de serviços aprovada . . . . . . . . . . . .  4359

Despacho n.º 1656/2013:
Manutenção de comissão de serviço de titulares de cargos dirigentes em consequência da 
reorganização de serviços aprovada nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outu-
bro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4359

 Município de Penafiel
Regulamento n.º 45/2013:
Regulamento Municipal sobre Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene e Limpeza Pública do 
Município de Penafiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4360

 Município de Peso da Régua
Aviso n.º 1312/2013:
Reorganização das unidades orgânicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4368

 Município de Portimão
Aviso n.º 1313/2013:
Homologação da lista unitária de ordenação final — técnico superior (área de direito), aberto 
pelo Aviso n.º 27821/2010, Referência A), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 253, 
de 31 de dezembro de 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4368
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Aviso n.º 1314/2013:
Nomeação no cargo de direção intermédia de 1.º grau — diretor do Departamento Adminis-
trativo e Financeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4368

Aviso n.º 1315/2013:
Várias cessações de relações jurídicas de emprego público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4369

Aviso n.º 1316/2013:
Consolidação definitiva da mobilidade interna da colaboradora Marília Conceição Veríssimo 
Fernandes no município de Portimão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4369

Aviso n.º 1317/2013:
Consolidação definitiva da mobilidade interna da colaboradora Maria José Harrington Pires 
no município de Portimão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4369

 Município do Porto
Aviso n.º 1318/2013:
Audiência dos interessados no âmbito da exclusão de método de seleção . . . . . . . . . . . . . . .  4369

 Município da Ribeira Grande
Aviso n.º 1319/2013:
Foi aprovada a manutenção do atual modelo de estrutura orgânica da Câmara Municipal da 
Ribeira Grande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4370

 Município de Santa Marta de Penaguião
Aviso n.º 1320/2013:
Procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de 
técnico superior (licenciatura em Direito) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4370

 Município de Santiago do Cacém
Aviso n.º 1321/2013:
Cessação da relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação . . . . . . . . . . .  4372

Despacho n.º 1657/2013:
Organização de Serviços do Município de Santiago do Cacém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4372

 Município de São Brás de Alportel
Despacho n.º 1658/2013:
Regulamento de Organização dos Serviços da Câmara Municipal de São Brás de Alportel . . .  4381

 Município de São João da Pesqueira
Deliberação n.º 229/2013:
Manutenção das comissões de serviço dos dirigentes intermédios de 2.º grau . . . . . . . . . . . .  4393

Despacho n.º 1659/2013:
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4393

 Município de Seia
Aviso n.º 1322/2013:
Cessação de relação jurídica de emprego de vários trabalhadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4406

Aviso n.º 1323/2013:
Licença sem remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4406

Aviso n.º 1324/2013:
Licença sem remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4406

 Município de Sesimbra
Aviso n.º 1325/2013:
Regresso de situação de licença sem remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4406

Aviso n.º 1326/2013:
Licença sem remuneração concedida a Jorge Manuel Carta Coelho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4406
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 Município de Setúbal
Despacho n.º 1660/2013:

Regulamento dos regimes de duração e organização do tempo de trabalho da Câmara Muni-
cipal de Setúbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4406

 Município de Torre de Moncorvo
Aviso n.º 1327/2013:

Nomeação de Manuel Fernandes Almeida como comandante operacional municipal, Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Torre de Moncorvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4411

 Município de Torres Vedras
Edital n.º 104/2013:

Proposta de alteração ao Regulamento Geral de Mercados e Feiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4412

 Município de Viana do Castelo
Regulamento n.º 46/2013:

Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação . . . . . . . .  4412

 Município de Vieira do Minho
Aviso n.º 1328/2013:

Manutenção das Comissões de Serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4412

Aviso n.º 1329/2013:

Nomeação em regime de substituição de dirigente intermédio de 2.º grau . . . . . . . . . . . . . . .  4413

 Município de Vila Nova de Paiva
Deliberação n.º 230/2013:

Anulação de publicação da deliberação n.º 59/2013 publicada na 2.ª série do Diário da Re-
pública n.º 7, de 10 de janeiro de 2013 sobre a estrutura orgânica dos serviços municipais  .  4413

 Município de Vila Viçosa
Aviso (extrato) n.º 1330/2013:

Delegação de competências na chefe de divisão de Administração Geral e Finanças . . . . . .  4413

Aviso (extrato) n.º 1331/2013:

Delegação de competências no chefe de divisão de Urbanismo e Ambiente . . . . . . . . . . . . .  4413

Aviso (extrato) n.º 1332/2013:

Recondução no cargo de direção intermédia de 2.º grau da Divisão de Urbanismo e Am-
biente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4414

Aviso (extrato) n.º 1333/2013:

Cessação definitiva de funções por motivo de aposentação da trabalhadora Natalina da Con-
ceição Pardal Frade Parraça, com efeitos a 1 de janeiro de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4414

Aviso (extrato) n.º 1334/2013:

Recondução no cargo de direção intermédia do 2.º grau da Divisão de Administração Geral 
e Finanças  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4414

Aviso (extrato) n.º 1335/2013:

Consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria de Paula Cristina Crisóstomo 
Duarte Paulino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4414

Aviso (extrato) n.º 1336/2013:

Afetação/reafetação dos trabalhadores do Mapa de Pessoal do Município de Vila Viçosa 
com referência ao Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços desta Câmara 
Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4414

Aviso (extrato) n.º 1337/2013:

Designação de Margarida Maria Velez Borrega, em regime de substituição, para o cargo de 
Chefe de Unidade Municipal de Desporto, Cultura e Turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4414
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 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora
Aviso n.º 1338/2013:
Regulamento de Abastecimento de Água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4415

 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Despacho n.º 1661/2013:
Estrutura e Organização dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra  . . .  4429

PARTE J1 Ministério das Finanças
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública:

Aviso (extrato) n.º 1339/2013:
Procedimento concursal de recrutamento e seleção do cargo de secretário-geral do Ministério 
da Justiça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4433

 Universidade Técnica de Lisboa
Faculdade de Arquitetura:

Aviso n.º 1340/2013:
Procedimento concursal para um dirigente de direção intermédia de 2.º grau . . . . . . . . . . . .  4433
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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extrato) n.º 1585/2013
Por despacho de 16 de janeiro de 2013, do Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda:
• Fabian Filipe Figueiredo - nomeado, nos termos do nº 6 do artigo 46º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da 

República, republicada pela Lei nº 28/2003, de 30 de julho, para a categoria de assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, com efeitos a 
partir do dia 1 de fevereiro de 2013.

22 de janeiro de 2013. — O Secretário-Geral, João Manuel Cabral Tavares.
206696769 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 123/2013
Nos termos das disposições da alínea r) do n.º 2 do artigo 2.º e do 

artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, conjugadas com o 
disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no 
Diário da República, aprovado pelo despacho normativo n.º 35 -A/2008, 
de 29 de julho, alterado pelo despacho normativo n.º 13/2009, de 1 de 
abril, declara -se que a portaria n.º 611/2012, de 25 de outubro, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 25 de outubro de 2012, 
saiu com as seguintes inexatidões que, mediante declaração da entidade 
emitente, assim se retificam:

No artigo 2.º, onde se lê:
«a) Ano de 2012 — 6 47.554,00 acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor;
b) Ano de 2013 — 6 237.770,00 acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor.»

deve ler -se:
«a) Ano de 2012 — € 47.554,00 acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor;
b) Ano de 2013 — € 237.770,00 acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor.»
21 de janeiro de 2013. — Pelo Secretário -Geral, a Secretária -Geral-

-Adjunta, em substituição, Ana Palmira Antunes de Almeida.
20502012 

 Biblioteca Nacional de Portugal

Despacho (extrato) n.º 1586/2013
Por meu despacho de 28 de dezembro de 2012 e de acordo com o 

previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º, da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, faz -se público que, na sequência de procedimento 
concursal comum para ocupação de posto de trabalho na carreira e ca-
tegoria de técnico superior, do mapa de pessoal da Biblioteca Nacional 
de Portugal, aberto através do Aviso n.º 4751/2012, publicado no Diário 
da República 2.ª série, n.º 64, de 29 de março de 2012, se procedeu 
à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com a trabalhadora Alexandra Rute Pires Costa, com 
efeitos a 14 de janeiro de 2013, auferindo a remuneração base corres-
pondente à 6.ª posição remuneratória da carreira e categoria de técnico 

superior e ao nível remuneratório 31 da tabela remuneratória única, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º, da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro.

16 de janeiro 2013. — A Diretora -Geral, Maria Inês Cordeiro.
206696225 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 34/2013

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de Inte-
resse Público (MIP) da Casa Dr. Carlos Fuzeta, na Rua Dr. Carlos 
Fuzeta, n.os 27, 29 e 31, freguesia e concelho de Olhão, distrito de 
Faro, e à fixação da respetiva zona especial de proteção (ZEP).

1 — Nos termos dos artigos 23.º e 44.º e para os efeitos dos artigos 25.º 
e 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, 
com fundamento em parecer do Conselho Consultivo do então Instituto 
de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico de 31 de outubro 
de 2007, o qual mereceu a concordância da Titular da Pasta da Cultura 
por despacho de 20 de janeiro de 2010, é intenção da Direção -Geral do 
Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura 
a classificação como Monumento de Interesse Público (MIP) da Casa 
Dr. Carlos Fuzeta, na Rua Dr. Carlos Fuzeta, n.os 27, 29 e 31, freguesia e 
concelho de Olhão, distrito de Faro e a fixação da respetiva zona especial 
de proteção (ZEP), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz 
parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis 
nas páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCALG), www.cultalg.pt;
b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt;
c) Câmara Municipal de Olhão, www.cm -olhao.pt/

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Algarve 
(DRCALG), Rua Francisco Horta, n.º 9, 8000 Faro.

4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, a consulta pública terá a duração 
de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da DRCALG, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classi-
ficação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos 
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do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se 
tornarão efetivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

21 de janeiro de 2013 — A Diretora -Geral do Património Cultural, Isa-
bel Cordeiro. 

  
 206695683 

 Anúncio n.º 35/2013

Projeto de Decisão relativo à fixação da zona especial de proteção 
(ZEP) da Livraria Lello e Irmão, na Rua das Carmelitas,
n.º 144, freguesia da Vitória, concelho e distrito de Porto

1 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 
23 de outubro, faço público que, com fundamento em parecer da 
Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho 
Nacional de Cultura (SPAA -CNC), de 31 de maio de 2011, é in-
tenção da Direção -Geral do Património Cultural propor a S. Ex.ª 
o Secretário de Estado da Cultura a fixação da zona especial de 
proteção (ZEP) da Livraria Lello e Irmão, na Rua das Carmelitas, 
n.º 144, freguesia da Vitória, concelho e distrito de Porto, em vias 
de classificação como monumento de interesse público conforme 
despacho de 14 de fevereiro de 2000, do Titular da Pasta da Cul-
tura com fundamento no parecer do Conselho Consultivo de 24 de 
março de 1994, do então Instituto do Património Arquitetónico e 
Arqueológico, conforme planta de delimitação anexa, a qual faz 
parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), www.culturanorte.pt/;
b) Direção -Geral do Patrmónio Cultural (DGPC), www.patrimonio-

cultural.gov.pt/;
c) Câmara Municipal do Porto, www.cm -porto.pt/.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Norte 
(DRCN), Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, n.º 1, 4149 -011 
Porto.

4 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da Direção Regional de 
Cultura do Norte, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a ZEP será 
publicada no Diário da República, nos termos do artigo 48.º do diploma 
legal acima referido, data a partir da qual se tornará efetiva.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

21 de janeiro de 2013. — A Diretora Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 

  
 206695667 

 Anúncio n.º 36/2013

Projeto de Decisão relativo à fixação da zona especial 
de proteção (ZEP) da Capela de S. Pedro de Verona, 

na freguesia de Vila Soeiro, concelho e distrito de Guarda
1 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 

de outubro, faço público que, com fundamento em parecer da Secção 
do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura (SPAA — CNC), de 7 de novembro de 2012, é intenção da Dire-
ção Geral do Património Cultural (DGPC) propor a S. Ex.ª o Secretário 
de Estado da Cultura a fixação da zona especial de proteção (ZEP) da 
Capela de S. Pedro de Verona, na freguesia de Vila Soeiro, concelho e 
distrito de Guarda, que se encontra em vias de classificação como imóvel 
de interesse público por despacho de 29 de maio de 2003, do Titular da 
Pasta da Cultura, exarado sobre parecer aprovado em reunião de 7 de 
maio de 2003, do Conselho Consultivo, do então Instituto Português do 
Património Arquitetónico e Arqueológico, conforme planta de delimita-
ção anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), www.cultura-
centro.pt/

b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt/
c) Câmara Municipal de Guarda, www.mun -guarda.pt/

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Centro 
(DRCC), Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, 3000 -303 Coimbra.
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4 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da DRCC, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a ZEP será 
publicada no Diário da República, nos termos do artigo 48.º do diploma 
legal acima referido, data a partir da qual se tornarão efetivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

21 de janeiro de 2013. — A Diretora Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 

  
 206695642 

 Anúncio n.º 37/2013

Projeto de Decisão relativo à fixação da zona especial de proteção 
(ZEP) do Antigo Convento de Santo António dos Capuchos, na 
Rua Serpa Pinto, n.os 57, 59 e 61, freguesia de São Pedro, concelho 
e distrito de Faro.
1 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 

de outubro, faço público que, com fundamento em parecer da Secção 
do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura (SPAA -CNC), de 26 de outubro de 2011, é intenção da Direção-
-Geral do Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado 
da Cultura a fixação da zona especial de proteção (ZEP) do Antigo 
Convento de Santo António dos Capuchos, na Rua Serpa Pinto, n.os 57, 
59 e 61, freguesia de São Pedro, concelho e distrito de Faro, em vias de 
classificação como monumento de interesse público por despacho de 10 
de agosto de 1998, do Titular da Pasta da Cultura exarado no parecer do 
Conselho Consultivo de 29 de julho de 1998, do então Instituto do Pa-
trimónio Arquitetónico e Arqueológico, conforme planta de delimitação 
anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlgarve), 
www.cultalg.pt/

b) Direção -Geral do Patrmónio Cultural (DGPC), 
www.patrimoniocultural.gov.pt/

c) Câmara Municipal de Faro, www.cm -faro.pt/

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Algarve 
(DRCAlgarve), Rua Francisco Horta, N.º 9, 1.º D — 8000 -345 Faro.

4 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto -lei, as obser-
vações dos interessados deverão ser apresentadas junto da Direção 
Regional de Cultura do Algarve, que se pronunciará num prazo de 
15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a ZEP será 
publicada no Diário da República, nos termos do artigo 48.º do diploma 
legal acima referido, data a partir da qual se tornará efetiva.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

21 de janeiro de 2013. — A Diretora Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 

  
 206695659 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Despacho n.º 1587/2013
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 1.º, n.º 2, 7.º, n.º 1, alínea d) 

e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada pelas 
Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado 
com o disposto no artigo 6.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 
de setembro, e nos termos dos artigos 2.º, n.º 1, e 14.º alíneas a) a g) 
dos Estatutos do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 
(IPDJ, IP), aprovados pela Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro, de-
signo para o exercício, em regime de substituição, do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Recursos Financeiros, 
a licenciada Carla Madalena de Oliveira Ferreira de Seixas Monteiro, 
cujo currículo académico e profissional que se anexa ao presente 
despacho, demonstra preencher os requisitos legais de provimento do 
cargo e possuir a competência técnica, a aptidão e o perfil adequados 
ao exercício das inerentes funções.

2 — O presente despacho produz efeitos reportados a 12 de novembro 
de 2012.

4 de dezembro de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, IP, 
Lídia Praça.
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Nota Biográfica
I — Dados Pessoais e habilitações académicas
Carla Madalena de Oliveira Ferreira de Seixas Monteiro, nascida a 

7 de Outubro de 1975, natural de Lisboa.
Licenciatura em Contabilidade e Administração — Ramo Adminis-

tração Pública pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
de Lisboa (2004).

II — Experiência Profissional
Técnica Superior da Divisão de Orçamento e Contabilidade da 

Secretaria -geral do Ministério da Administração Interna desde 
1/7/2007;

Técnica Superior da Divisão de Orçamento e Contabilidade da Direção 
Geral do Património desde 15/5/2000 até 30/6/2007;

Técnica de Contabilidade na empresa Newsourcing — Gestão Infor-
mática, L.da, desde 1/7/1998.

206695423 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 1251/2013
Faz-se público que, por despacho de 21/01/2013 do Diretor-Geral 

da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi sancionada a alteração do 
júri do estágio para inspetor tributário, nível 1, grau 4, no âmbito do 
concurso externo de admissão ao período experimental, aberto por 
Aviso publicado no D.R. 2.ª série nº 87, de 05/05/2010, na sequência 
da passagem à aposentação do anterior presidente, ficando o mesmo 
assim constituído:

Presidente: Dr. José Maria Isaac Carvalho, Diretor de Finanças
Vogais Efetivos:
Dr. Fernando Augusto Fonseca Parsotam, Chefe de Divisão, que 

substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos
Dr. José António Costa Alves, Técnico Jurista Assessor Principal
Dr. Carlos Alexandre Eira Matos Borges, Chefe de Divisão
Dr. Hélder António Serra Leal, IT 1, Chefe de Equipa
Vogais Suplentes:
Dr.ª Telma Filipa Antunes Lopes Lourenço, IT 1, Chefe de Equipa
Dr.ª Teresa Manuel Traquina Alves Belo Cardoso, TAT 2
22 de janeiro de 2013. — O Chefe de Divisão, em substituição, 

Manuel Pinheiro.
206697902 

 Entidade de Serviços Partilhados
da Administração Pública, I. P.

Aviso n.º 1252/2013
Informa -se que o acordo quadro de seguro automóvel, em vigor desde 

20 de fevereiro de 2011 pelo prazo de dois anos, com possibilidade de 
renovação, foi denunciado, terminando o seu período de vigência a 20 
de fevereiro de 2013.

Nesse sentido cumpre prestar os seguintes esclarecimentos:
1 — Os contratos celebrados ao abrigo do referido acordo quadro 

produzem efeitos pelo período no mesmo estabelecido, de acordo com 
o definido no artigo 20.º do Caderno de Encargos do acordo quadro;

2 — O acordo quadro manter -se -á em vigor para todos os proce-
dimentos que tenham sido iniciados antes do termo do seu prazo de 
vigência.

22 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da eSPap, I. P., 
Paulo Magina.

206697684 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Despacho (extrato) n.º 1588/2013
Considerando que os cargos de direção intermédia de 2.º grau são 

recrutados por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e 
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterado e republicada pela Lei 

n.º 64/2011, de 22 de dezembro, de entre trabalhadores em funções pú-
blicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, 
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experi-
ência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;

Considerando que o licenciado Jorge Álvaro Castelbranco Soares, 
reúne todos os requisitos legais de provimento no cargo;

Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais 
inerentes ao procedimento concursal tendente ao provimento do cargo 
de Chefe de Divisão da Política Comercial, integrada na Direção de 
Serviços de Política Comercial Comum da Direção -Geral dos Assuntos 
Europeus;

Considerando que, ponderados os resultados do procedimento con-
cursal, o júri considerou que o candidato, licenciado Jorge Álvaro Cas-
telbranco Soares, reúne todas as condições para o exercício do cargo, 
recaindo sobre ele a sua escolha;

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da lei acima citada, por 
Despacho do Secretário -Geral, de 3 de janeiro de 2013, foi designado, 
em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável, por iguais 
períodos de tempo, no cargo de Chefe de Divisão da Política Comer-
cial, integrada na Direção de Serviços de Política Comercial Comum 
da Direção -Geral dos Assuntos Europeus, Jorge Álvaro Castelbranco 
Soares, pertencente à carreira técnica superior do mapa de pessoal do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O referido despacho produz efeitos na data da sua assinatura.

Sinopse Curricular
Dados Biográficos:
Nome: Jorge Álvaro Castelbranco Soares
Data de Nascimento/Naturalidade: 20 de novembro de 1965, Luanda, 

Angola
Habilitações Académicas: Licenciatura em Relações Internacionais 

pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; Pós -graduação 
em Comércio Internacional pela Associação Industrial Portuguesa

Experiência Profissional:
Técnico Superior da Direção de Serviços do Licenciamento do Comér-

cio Externo, da Direção Geral das Relações Económicas Internacionais, 
de agosto de 1993 a setembro de 1996;

Técnico Superior da Direção de Serviços das Organizações Eco-
nómicas Internacionais, da Direção Geral das Relações Económicas 
Internacionais, de outubro de 1996 a setembro de 2001;

Chefe de Divisão, de janeiro de 2000 a setembro de 2001;
Conselheiro Técnico Principal na Representação Permanente de Por-

tugal junto da União Europeia de setembro de 2001 a julho de 2008, 
tendo sido o representante nacional junto Comité 133.º Serviços, Grupo 
de Trabalho do Conselho sobre Mercados Públicos, Grupo de Trabalho 
do Conselho sobre Produtos de Base, Grupo de Trabalho do Conselho 
sobre o Sistema de Preferências Generalizadas da União Europeia; no 
âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, 
desempenhou as funções de Presidente do Comité 133.º Serviços e 
do Grupo de Trabalho do Conselho sobre o Sistema de Preferências 
Generalizadas da União Europeia;

Assessor da Direção de Serviços das Relações Externas, da Direção 
Geral dos Assuntos Europeus, de setembro de 2008 a janeiro de 2012;

Conselheiro Comercial da Delegação da União Europeia em Brasília, 
de fevereiro de 2010 a janeiro de 2012;

Assessor da Direção de Serviços da Política Comercial Comum, da 
Direção Geral dos Assuntos Europeus, em março de 2012;

Chefe de Divisão de Política Comercial Comum, em regime de subs-
tituição, a 1 de novembro de 2012.

18 de janeiro de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-
ministração, José Augusto Duarte.

206697132 

 Despacho (extrato) n.º 1589/2013
Considerando que os cargos de direção intermédia de 1.º grau são 

recrutados por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e 
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterado e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, de entre trabalhadores em funções pú-
blicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, 
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e controlo que reúnam seis anos de experiên-
cia profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;

Considerando que a licenciada Maria Cristina da Costa Álvares 
Rosmaninho Falcão de Campos, reúne todos os requisitos legais de 
provimento no cargo;
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Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais 
inerentes ao procedimento concursal tendente ao provimento do cargo 
de Diretora de Serviços das Políticas Internas e Setoriais (SPS), da 
Direção -Geral dos Assuntos Europeus;

Considerando que, ponderados os resultados do procedimento con-
cursal, o júri considerou que a candidata, licenciada Maria Cristina da 
Costa Álvares Rosmaninho Falcão de Campos, reúne todas as condições 
para o exercício do cargo, recaindo sobre ela a sua escolha;

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da lei acima citada, 
por despacho do Secretário -Geral de 3 de janeiro de 2013, foi desig-
nada, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável, por 
iguais períodos de tempo, no cargo de Diretora de Serviços das Políticas 
Internas e Setoriais (SPS), da Direção -Geral dos Assuntos Europeus, 
a licenciada Maria Cristina da Costa Álvares Rosmaninho Falcão de 
Campos, pertencente à carreira técnica superior do mapa de pessoal do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O referido despacho produz efeitos na data da sua assinatura.

Sinopse curricular
Dados Biográficos:
Nome: Maria Cristina da Costa Álvares Rosmaninho Falcão de 

Campos.
Data de Nascimento/Naturalidade: 25 de agosto de 1962, em Lisboa.

Habilitações académicas: Licenciada em Direito, com especialização 
em Relações Internacionais, pela Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Católica Portuguesa (Lisboa, 1985).

Situação Profissional:
Técnica Superior do Quadro I do Ministério dos Negócios Estrangei-

ros, em exercício de funções, em regime de substituição desde 1.2.2012, 
no cargo de Diretora de Serviços das Políticas Internas e Setoriais na 
Direção -Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros.

Carreira de Serviço Público:
Conselheira Técnica Principal na Representação Permanente de Por-

tugal junto da União Europeia — REPER (2004 -2010), responsável por 
diversos pelouros: Conselheira Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(2005 -2007 e 2010), exercendo a Presidência portuguesa do Grupo 
Ambiente do Conselho no 2.º semestre de 2007; Conselheira Energia 
e Questões Atómicas (2004 e 2008); Conselheira Mertens (2009) junto 
do Representante Permanente Adjunto, com funções de coordenação 
e de apoio aos trabalhos do Comité de Representantes Permanentes 
(COREPER I) nas áreas do mercado interno, indústria, investigação 
e inovação, energia, ambiente, transportes, telecomunicações, agri-
cultura, pescas, saúde, consumidores, educação, juventude, cultura, 
emprego e assuntos sociais; exerceu ainda funções de coordenação e 
de apoio aos trabalhos do COREPER II no âmbito do plano europeu 
de relançamento económico, no que se refere aos projetos portugueses 
na área da energia.

Assessora principal, desde 31 de maio de 2002, do quadro da Dire-
ção Geral da Qualidade do Ambiente, transferida, na mesma categoria, 
em 21 de maio de 2004, para o quadro da Direção Geral dos Assuntos 
Comunitários, e, em 1 de janeiro de 2008, para o quadro I do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros.

Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Terri-
tório e da Conservação da Natureza (1999/2002), exercendo, em simul-
tâneo, funções de apoio ao Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, no âmbito da preparação e exercício da Presidência portuguesa 
do 1.º semestre de 2000.

Chefe de Divisão na Direção de Serviços do Mercado Interno da 
Direção Geral dos Assuntos Comunitários (1994/1999 e 2002/2004).

Adjunta (relações internacionais) do Ministro do Ambiente e Recursos 
Naturais (1991).

Assessora para as relações internacionais no Gabinete do Ministro 
do Ambiente e Recursos Naturais (1990/1991).

Consultora jurídica em direito internacional e comparado; acompa-
nhamento de negociações e procedimentos comunitários no Gabinete de 
Relações Europeias e Internacionais da Secretaria de Estado do Ambiente 
e Recursos Naturais do Ministério do Planeamento e da Administração do 
Território, posteriormente, Gabinete de Assuntos Europeus do Ministério 
do Ambiente e Recursos Naturais (1985/1990).

Outros Cargos Públicos Desempenhados:
Representante nacional no Comité Consultivo do Mercado Interno 

da Comissão Europeia (2012).
Vogal suplente na Comissão Interministerial para os Assuntos Comu-

nitários (1990/93 e 1994/2004).

Coordenadora nacional do Programa Karolus de intercâmbio de fun-
cionários entre as administrações dos Estados Membros (1994/1999).

Vogal no Conselho de Publicidade (1988/90).
Vogal no Conselho Geral da Comissão Nacional da UNESCO (1987/89).
Membro da Delegação Portuguesa na Comissão Internacional de 

Limites entre Portugal e Espanha (1987/88).
18 de janeiro de 2013. — O Diretor do Departamento Geral de Ad-

ministração, José Augusto Duarte.
206697951 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA DEFESA NACIONAL

Gabinetes dos Ministros de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros e da Defesa Nacional

Portaria n.º 49/2013
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros de Es-

tado e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por proposta 
do General Chefe do Estado -Maior -General das Forças Armadas, nos 
termos dos artigos 1.º, n.º 3, alínea a), 2.º, 5.º, 6.º e 7.º do Decreto -Lei 
n.º 55/81, de 31 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 232/2002, de 
2 de novembro, nomear o Capitão -tenente (23093) Artur José Lucas da 
Silva para o cargo “ONN/S MGC 0070 – ABOVE WATER AND ELEC-
TRONIC WARFARE OFFICER”, no STANDING NATO MARITIME 
GROUP ONE (SNMG1).

A presente portaria produz efeitos a partir de 25 de janeiro de 2013 e 
tem a duração de um ano. (Isenta de visto do Tribunal de Contas.)

10 de janeiro de 2013. — O Ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Paulo Sacadura Cabral Portas. — O Ministro da Defesa 
Nacional, José Pedro Correia de Aguiar -Branco.

206695431 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.

Despacho (extrato) n.º 1590/2013
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 193/2012, de 

23 de agosto, conjugado com o disposto nos n.os 1.1, alínea c), e 2 da 
deliberação do conselho diretivo do IASFA, I. P., de 9 de outubro, publi-
cada como despacho (extrato) n.º 13421/2012, no Diário da República, 
2.ª série, de 15 de outubro de 2012, subdelego no diretor do Centro 
de Repouso do Porto Santo, coronel INF 07812983, António Mário 
Bonito Afonso Vargas, com faculdade de subdelegação, a competência 
para autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, locação ou 
aquisição de bens e serviços, até ao montante de € 1250.

O presente despacho produz efeitos desde 1 de janeiro de 2013, 
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados 
pela entidade subdelegada que se incluam no âmbito da presente sub-
delegação de competências.

21 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fran-
cisco António Fialho da Rosa, tenente -general.

206695212 

 Despacho (extrato) n.º 1591/2013
Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 193/2012, de 

23 de agosto, conjugado com o disposto nos números 1.1. alínea c) e 2. 
da deliberação do Conselho Diretivo do IASFA, I. P., de 9 de outubro, 
publicada como Despacho (extrato) n.º 13421/2012, no Diário da Re-
pública, 2.ª série, de 15 de outubro, subdelego no diretor do Centro de 
Apoio Social de Runa, COR/TMMT 032115 -L José Manuel dos Santos 
Fazendeiro, com faculdade de subdelegação, a competência para autori-
zar despesas com empreitadas de obras públicas, locação ou aquisição 
de bens e serviços, até ao montante de 5.000 €.

O presente despacho produz efeitos desde 7 de janeiro de 2013, 
ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados 
pela entidade subdelegada que se incluam no âmbito da presente sub-
delegação de competências.

21 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fran-
cisco António Fialho da Rosa, tenente -general.

206695131 
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 Polícia Judiciária Militar

Louvor n.º 117/2013
Louvo o Tenente -Coronel de Cavalaria NIM 06912088 Donato Hel-

der da Costa Tenente, pelas excecionais qualidades pessoais e virtudes 
militares sobejamente evidenciadas, pela elevada competência e extraor-
dinário desempenho no âmbito técnico -profissional e ainda pela absoluta 
responsabilidade patenteada durante os cerca de dois anos e meio em 
que vem desempenhando as funções de Investigador Chefe de Equipa, 
na Unidade de Investigação Criminal -Porto da Polícia Judiciária Militar.

Possuidor de uma invulgar aptidão para a investigação criminal, 
elevado rigor e competência profissional, facilmente se integrou nos 
objetivos essenciais da missão, patenteando um excelente domínio dos 
conhecimentos inerentes à sua função, atuando sempre com a maior 
isenção, o que lhe permitiu apresentar um extraordinário desempenho, 
de tal modo que as atividades à sua responsabilidade atingiram níveis 
de eficiência e eficácia consideráveis, com resultados dignos de realce 
em prol das Forças Armadas e da GNR.

Militar de forte personalidade e possuidor de diversas competências 
de âmbito multidisciplinar desde cedo se impôs à consideração e es-
tima dos seus superiores e subordinados, revelando no âmbito técnico-
-profissional, a sua vasta capacidade técnica na Formação de Tiro e 
Técnicas de Intervenção Policial, demonstrando um forte compromisso 
com a investigação criminal castrense, que em muito contribuíram para 
a prossecução dos objetivos essenciais da Instituição.

Pelo que foi aduzido, é portanto com inteira justiça, que devam ser 
enaltecidos os elevados dotes de integridade de caráter, relevadas as 
qualidades pessoais e morais que se pautam pela afirmação constante 
dos valores da lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e de obediência, 
constituindo motivo de particular satisfação o reconhecimento público de 
que os serviços prestados pelo Tenente -Coronel Donato Tenente sejam 
considerados extraordinários, relevantes e de elevado mérito, pois contri-
buíram significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 
missão da Unidade de Investigação Criminal -Porto, da Polícia Judiciária 
Militar e do Ministério da Defesa Nacional.

7 de janeiro de 2013. — O Diretor -Geral da Polícia Judiciária Militar, 
Luís Augusto Vieira, coronel.

206697821 

 Louvor n.º 118/2013
Louvo o Tenente -Coronel do SGE NIM 00960079 Agostinho Carvalho 

Teixeira Monteiro, pela excecional competência técnico -profissional, ex-
traordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstrados 
ao longo de cerca de 6 anos no desempenho das funções de Investigador 
Chefe de Equipa da Unidade de Investigação Criminal — Porto da 
Polícia Judiciária Militar e que agora termina com o regresso ao Ramo 
Exército para se desligar da efetividade de serviço.

O Tenente -Coronel Agostinho Monteiro, enquanto Investigador Cri-
minal e Oficial considerado, soube servir com dignidade emprestando 
ao seu Diretor, na base da maior lealdade, a mais elevada competência, 
aliando as suas qualidades de distinta correção de atitudes em prol da 
eficiência, prestígio e cumprimento da missão deste Corpo Superior de 
Polícia Criminal.

No desempenho da colaboração prestante nos impedimentos do Di-
retor da Unidade soube usar habilmente o seu saber e a sua elevada 
formação técnica adquiridos quer na sua longa carreira militar, quer ao 
serviço da Polícia Judiciária Militar, coordenando as vertentes adminis-
trativas e operacionais da Unidade com excelentes resultados, atestando 
sobejamente que sabia prever e decidir com acerto as situações eviden-
ciadas para assim influenciar de forma positiva e decisiva o grupo da 
investigação criminal castrense.

De enaltecer as relevantes funções de assessoria que o Tenente -Coronel 
Teixeira Monteiro prestou à ação do Diretor da Unidade de Investigação 
Criminal — Porto advogando, também aqui, a plena lealdade na formu-
lação dos pareceres solicitados que contribuíram categoricamente para 
as adequadas soluções.

No cumprimento da missão primária da investigação criminal, lide-
rando a sua equipa, denotou inexcedível dedicação pelo serviço, dig-
nidade, isenção, vontade de bem servir e, essencialmente, patenteando 
constante bom senso e o mais distinto sentido de responsabilidade 
promovendo a procura da verdade material nos inquéritos que lhe foram 
confiados concatenando os factos com rigor e profissionalismo que per-
mitiu resultados que ultrapassaram as previsões formuladas, traduzidas 
pelas inúmeras referências elogiosas de que o grupo foi objeto pelos 
respetivos magistrados titulares dos atinentes inquéritos.

Assim, por tudo quanto ficou expresso é de maior justiça reconhecer 
publicamente o Tenente -Coronel Agostinho Monteiro como militar de 
personalidade caracterizada, onde a nítida compreensão das suas com-
petências técnico profissionais, dos magníficos dotes de desembaraço, 

das qualidades de iniciativa, abnegação, nobre altruísmo e, sobretudo, 
do seu profissionalismo pundonoroso tornam este Oficial modelar, sem 
quaisquer restrições, objeto de apreciação e de estima dos seus superiores 
e subordinados e que em muito contribui para o benefício, eficiência, 
prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional 
e da Polícia Judiciária Militar.

7 de janeiro de 2013. — O Diretor -Geral da Polícia Judiciária Militar, 
Luís Augusto Vieira, coronel.

206697757 

 MARINHA

Instituto Hidrográfico

Aviso n.º 1253/2013
Procedimento concursal comum para contratação
de dois técnicos superiores no regime de contrato

de trabalho em funções públicas por tempo determinado
Nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 

27 de fevereiro, e de acordo com o previsto na alínea a), do n.º 3 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro e respetiva, 
torna -se público que, por despacho proferido, no dia 13 de fevereiro de 
2012, pelo Diretor -geral do Instituto Hidrográfico (IH), Vice -almirante 
Agostinho Ramos da Silva, se procede à abertura de um procedimento 
concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da 
publicação no Diário da República, para ocupação de dois postos de 
trabalho para a carreira/categoria de Técnico superior, na modalidade 
de relação jurídica de emprego público de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo determinado (3 anos), do Mapa de Pessoal 
do Instituto Hidrográfico (MPIH).

O presente procedimento obteve parecer favorável de S.E. o Se-
cretário de Estado da Administração Pública, através do Despacho 
n.º 96/2012 — SEAP, de 30 de dezembro de 2011, para proceder ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de 
emprego público previamente estabelecida.

Por ainda não se encontrar regulamentada e em funcionamento a 
Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC) foi efetuada consulta prévia à Direção -Geral de Administração 
e do Emprego Público (DGAEP), de acordo com o disposto no n.º 1 do 
artigo 4.º e artigo 54.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, tendo 
o IH sido informado através do ofício n.º 216 jan27’11 da DGAEP/DRJE 
que esta consulta se encontra provisoriamente dispensada.

Este procedimento rege -se pelo disposto nos seguintes diplomas: Lei 
n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro — Regime de vinculação, de carreiras 
e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas 
(LVCR) e suas alterações, Decreto Regulamentar n.º 14/2008 de 31 de 
julho, Portaria n.º 1553 -C/2008 de 31 de dezembro, Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro e respetivas alterações, Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 
de Janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145A/2011 de 6 de 
abril, despacho (extrato) n.º 11321/2009, de S. Ex.ª o Ministro de Estado 
e das Finanças, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 89 de 8 
de maio e Lei n.º 55 -A/2010 de 31 de dezembro — Lei do Orçamento 
do Estado de 2011 (LOE 2011).

1 — Identificação do ato — Abertura de Procedimento Concursal 
Comum de recrutamento para ocupação de dois postos de trabalho da 
categoria Técnico superior, previsto no MPIH.

2 — Posto de Trabalho a ocupar e modalidade de Relação Jurídi-
ca — Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo determinado, 
de dois técnicos superiores, para a Divisão de Oceanografia da Direção 
Técnica — área de Engenharia Oceanográfica.

3 — Prazo de validade — Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, o procedimento concursal 
é válido para ocupação de idênticos postos de trabalho a ocorrer no 
prazo máximo de 18 meses contados da data de homologação da 
lista unitária de ordenação final do presente procedimento (reserva 
de recrutamento interna).

4 — Local de Trabalho — Instalações do IH, sito na Rua das 
Trinas, n.º 49, 1249 -093 Lisboa e nas Instalações da Azinhei-
ra — Quinta da Trindade, Azinheira 2840 -515 Seixal e a bordo 
de unidades navais.

5 — Caracterização do Posto de Trabalho — Planeamento de mis-
sões oceanográficas e conceção de estratégias de observação do meio 
marinho e desenvolvimento de soluções técnicas para concretizar 
estas estratégias, indo ao encontro das necessidades dos utilizadores 
finais (investigadores, clientes) e tendo em conta as limitações de 
meios humanos e materiais e as dificuldades inerentes à área espe-
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cífica de intervenção; Condução de missões oceanográficas como 
parte da equipa técnica ou no papel de responsável pelas operações; 
Participação no desenvolvimento das capacidades do IH para a ob-
servação do meio marinho, nomeadamente através do envolvimento 
no esforço de otimização dos meios navais disponíveis (adaptação 
de equipamentos para a utilização a bordo, adoção de estratégias de 
observação vocacionadas para meios navais distintos, proposta de 
alterações a introduzir nos meios navais para ampliação das capa-
cidades destes, etc.) ou identificação de nova instrumentação ocea-
nográfica de interesse; Preparação e manutenção de instrumentação 
oceanográfica; Processamento de dados oceanográficos; Colaboração 
na coordenação de projetos científicos nacionais e internacionais; 
Colaboração na organização e desenvolvimento da área de Engenharia 
Oceanográfica; Promoção de contactos com instituições e empresas 
nacionais e internacionais das áreas de Engenharia Oceanográfica, 
Monitorização Ambiental, e afins, com o objetivo de atualizar conhe-
cimento sobre equipamentos, desenvolver novos meios de observação 
do meio marinho, planear ações coordenadas de teste e ou calibração 
de metodologias e ou equipamentos; Colaboração em ações de for-
mação promovidas pelo IH para a disseminação do conhecimento 
adquirido na área de Engenharia Oceanográfica; Participação em 
ações de divulgação científica e tecnológica.

6 — Posição remuneratória de referência — A correspondente à car-
reira/categoria de Técnico Superior podendo ir até à 3.ª posição, nível 
remuneratório 19, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro e Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro e respetiva alteração.

7 — Requisitos gerais de admissão (artigo 8.º da LVCR);
7.1 — Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 

Constituição, convenção internacional ou lei especial;
7.2 — Ter 18 anos completos;
7.3 — Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
7.4 — Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício das funções;
7.5 — Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
8 — Requisitos de Vínculo — Não podem ser admitidos candi-

datos que, cumulativamente, se encontram integrados na carreira e 
categoria de Técnico superior em regime de emprego público por 
tempo indeterminado, e, não se encontrando em mobilidade, ocu-
pem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do Instituto 
Hidrográfico, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se 
publicita o presente procedimento.

9 — Titularidade do nível habilitacional — Os candidatos devem 
possuir a titularidade de grau académico de Licenciatura pré -Bolonha 
ou Mestrado pós -Bolonha, complexidade funcional de grau 3, de acordo 
com o disposto no artigo 44.º da LVCR.

10 — Não é possível substituir as habilitações exigidas por formação 
ou experiência profissional.

11 — Candidaturas — a apresentação da candidatura é efetuada em 
suporte de papel através do preenchimento do modelo de formulário 
tipo, de acordo com o Despacho (extrato) n.º 11321/2009, publicado no 
Diário da República 2.ª série, n.º 89 de 8 de maio de 2009, disponível 
no Serviço de Pessoal do IH e no sítio www.hidrografico.pt na ligação 
Recrutamento. Nos termos do artigo 27.º e do artigo 28.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro e respetiva alteração, a apresentação da 
candidatura deverá ter:

11.1 — Formulário tipo, devidamente preenchido e assinado, de 
acordo com o Despacho (extrato) n.º 11321/2009, publicado no Diário 
da República 2.ª série, n.º 89 de 8 de maio de 2009;

11.2 — Fotocópia legível do certificado de habilitações ou outro 
documento idóneo, legalmente reconhecido para o efeito;

11.3 — Curriculum Vitae tipo Europass, datado e assinado;
11.4 — Fotocópia dos certificados de formação profissional, relacio-

nados com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
11.5 — Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, 

devidamente atualizada, da qual conste a modalidade de relação jurídica 
de emprego público que detém, o tempo de execução das atividades 
inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade 
das mesmas, para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, bem como a posição remuneratória de-
tida na presente data (para candidatos com relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida);

11.6 — Declaração de funções, com discriminação por data das 
mesmas, e declaração da avaliação de desempenho dos últimos 3 anos, 
nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da citada Portaria (para 
candidatos com relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida).

A não apresentação, dos documentos exigidos, determina a exclusão 
do candidato, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro e respetiva alteração.

Os trabalhadores em exercício de funções no Instituto Hidro-
gráfico ficam dispensados de apresentar os documentos pedidos 
nos pontos 11.5 e 11.6, se referirem expressamente no formulário 
de candidatura, que os mesmos se encontram arquivados no seu 
processo individual.

As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente, durante o se-
guinte horário: 9h às 12 h e das 14 h às 16:30 h, no Serviço de Pessoal do 
IH, sito na Rua das Trinas n.º 49, 1249 -093 Lisboa, ou através de correio 
registado e com aviso de receção, para a mesma morada, endereçada ao 
Instituto Hidrográfico, Serviço de Pessoal. A sua expedição deve ocorrer 
até ao termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, findo o qual 
as mesmas não serão consideradas.

12 — Prazo de apresentação — O prazo das candidaturas ao presente 
procedimento é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação 
no Diário da República do presente aviso.

13 — Métodos de Seleção e Critérios Gerais — Aos candidatos 
com relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, 
a executarem atividades diferentes das publicitadas, e aos candidatos 
sem relação jurídica de emprego público, serão aplicáveis os seguintes 
métodos de seleção eliminatórios de per si: Prova de Conhecimentos 
(PC), Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista Profissional de Se-
leção (EPS), todos valorados de 0 a 20 valores, e com as seguintes 
ponderações:

Prova de Conhecimentos — Ponderação de 45 %;
Avaliação Psicológica — Ponderação de 25 %;
Entrevista Profissional de Seleção — Ponderação de 30 %;

A valoração final (VF) expressa -se numa escala de 0 a 20 valores, com 
aproximação às centésimas por truncatura, e resulta da seguinte fórmula:

VF = 0,45 × PC + 0,25 × AP + 0,30 × EPS

Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das fases que 
comportam, é eliminatório, considerando -se excluído todo o candidato 
que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos 
ou fases, não lhe sendo aplicável o método seguinte.

13.1 — Prova de conhecimentos — A prova individual de co-
nhecimentos visa avaliar os conhecimentos académicos e, ou, pro-
fissionais e as competências técnicas necessárias ao exercício da 
função a concurso.

Tipo, forma e duração da prova de conhecimentos — a prova 
de conhecimentos será teórica e escrita, de 120 minutos, contendo 
perguntas de resposta direta (50 %) e perguntas de desenvolvimento 
(50 %). Os candidatos que se apresentem à prova de conhecimentos 
devem ser portadores de documento válido, emitido por serviço do 
Estado, que contenha fotografia, de modo a permitir a sua identifica-
ção, não sendo permitida a consulta de qualquer tipo de documentos 
durante a prova.

Temas da prova de conhecimentos — Oceanografia Física; Equipa-
mentos Oceanográficos e Métodos de Observação em Oceanografia 
Física; Processamento de Dados Oceanográficos; Programação: Fortran 
e ou MatLab.

Bibliografia necessária para a preparação dos temas:
Pickard, George L.; Emery, William, J. (1982): Descriptive Physical 

Oceanography, an Introduction. Pergamon Press.
Pond, Stephen; Pickard, George L. (1983): Introductory Dynamical 

Oceanography. Pergamon Press.
Gill, Adrian E. (1982): Atmosphere -Ocean Dynamics. Academic Press.
Emery, W. & Thomson, R (2001): Data analysis methods in physical 

oceanography, second and revised edition, Elsevier.
RD Instruments (1996): Acoustic Doppler Current Profiler, Principles 

of Operation a Practical Primer. Second Edition for Broadband ADCPs. 
P/N 951 -6069 -00.

RD Instruments (2002): Workhorse Commands and Output Data 
Format. P/N 957 -6156 -00.

Aanderaa Instruments (2001). Operating Manual Recording Current-
menter RCM9, MkII and RMC11. Technical Description n.º 211.

Aanderaa (2003): TD220 Operating Manual Recording Doppler Cur-
rent Profiler RDCP 600.

Aandera Data Instruments (2007): TD262b Operating Manual Se-
aguard RCM.

Aandera Data Instruments (2008): TD262a Operating Manual Sea-
guard Platform.

Idronaut Srl (2001): Operator’s Manual Ocean Seven 320 CTD Mul-
tiparameter Probe.

Idronaut Srl (2006): REDAS -5 Real Time Data Acquisition Software 
for Ocean Seven 3xx Probes.

UNESCO (1989): The acquisition, calibration and analysis of CTD 
data. A Report of the SCOR Working Group 51. Unesco technical papers 
in marine science 54.
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Fugro Oceanor AS (2009), Users Manual Oceanor Wavesense Inte-
grated Wave Sensor and Data Aquisition Unit Version3.

Chapman, S.J. (2004): MATLAB Programming for Engineers. Ed. 
Thomson.

Chapman, L; Stephen, J. (1998): Introduction to FORTRAN 90/95. 
Ed. McGraw Hill.

13.2 — Avaliação Psicológica — A avaliação psicológica visa ava-
liar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, característi-
cas de personalidade e competências comportamentais dos candidatos 
e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de 
trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de recrutamento de-
finido e terá a duração de um dia. A avaliação psicológica é valorada 
da seguinte forma (artigo 18.º n.º 3 da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 
de janeiro): Em cada fase intermédia do método, através das menções 
de Apto e Não Apto; na última fase do método, para os candidatos que 
o tenham completado, através dos níveis classificativo de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente as classificações de 20, 16, 12, 08 e 04 valores.

13.3 — Entrevista Profissional de Seleção — A entrevista profissional 
de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

13.3.1 — Aspetos a avaliar — Motivação: Apreciar o interesse 
pelo serviço público e as razões da candidatura; Argumentação: 
Apreciar a organização do pensamento, manifestada através da 
capacidade de expressão oral; Experiência profissional e conhe-
cimentos técnicos.

13.3.2 — Níveis classificativos — Elevado: 20 valores; Bom: 16 valo-
res; Suficiente: 12 valores; Reduzido: 08 valores; Insuficiente: 04 valores.

14 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção equivale à desistência do concurso.

15 — Métodos de Seleção e Critérios Específicos — Nos termos do 
n.º 2 do artigo 53.º da LVCR, os candidatos com vínculo de emprego 
público que, cumulativamente, sejam já titulares da categoria a concurso 
e se encontrem a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 
atividade caracterizadoras do posto de trabalho correspondente a este 
procedimento, ou (caso se encontrarem em Mobilidade Especial) tenham 
sido detentores da categoria bem como das funções acima descritas, 
serão sujeitos aos seguintes métodos de seleção, salvo se a eles expres-
samente renunciarem na candidatura (caso em que lhes serão aplicados 
os métodos descritos no ponto 13.):

Avaliação Curricular (AC) — Ponderação de 50 %;
Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — Ponderação de 

25 %;
Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Ponderação de 25 %.

A Valoração Final (VF) expressa -se numa escala de 0 a 20 valores e 
resulta da seguinte fórmula, com truncatura às centésimas:

VF = 0,50 × AC + 0,25 × EAC + 0,25 × EPS

Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das fases que 
comportem, é eliminatório, considerando -se excluído todo o candidato 
que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos, 
não lhe sendo aplicado o método seguinte.

15.1 — Avaliação Curricular — A Avaliação Curricular visa analisar 
a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica 
e profissional, percurso profissional, relevância da experiência adqui-
rida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de 
desempenho obtida.

Na Avaliação Curricular (AC), serão considerados e ponderados (numa 
escala de 0 a 20 valores) os seguintes parâmetros: habilitação académica 
de base (HAB), formação profissional (FP), experiência profissional (EP) 
e avaliação de desempenho (AD). A nota final da avaliação curricular 
é calculada pela seguinte fórmula:

AC = 0,2 × HAB + 0,2 × FP + 0,4 × EP + 0,2 × AD

15.1.1 — No parâmetro Habilitação Académica de Base (HAB) será 
ponderada a habilitação académica de base, onde se considera a titulari-
dade de grau académico (mínimo requerido, Licenciatura pré -Bolonha ou 
Mestrado pós -Bolonha), ou a sua equiparação legalmente reconhecida. 
A valoração será efetuada do seguinte modo: Habilitação académica 
de grau exigido à candidatura — 10 valores; Mestrado pré -Bolonha ou 
equivalente — 15 valores; Doutoramento — 20 valores;

15.1.2 — Formações Profissional — Apenas serão considerados 
os cursos de formação com relevância para a área de atividade es-
pecífica para que é aberto o presente procedimento concursal, que 
se encontrem devidamente comprovados ou declarados sob compro-

misso de honra. A valoração deste parâmetro é efetuada do seguinte 
modo: Cursos com duração entre 5 e 10 horas — 0,5 valores; Cursos 
com duração entre 11 e 30 horas — 1 valor; Cursos com duração 
entre 31 e 60 horas — 2 valores; Cursos com duração entre 61 e 
120 horas — 3 valores; Cursos com duração superior a 121 horas e 
pós -graduações — 4 valores.

No caso de cursos especialmente relevantes para a atividade a desem-
penhar, que sejam certificados por organismo internacional regulador 
da área de atividade, é atribuído um fator de valoração de três vezes 
o número de valores correspondentes à duração do curso. A valoração 
é cumulativa, correspondendo ao somatório dos valores dos cursos 
considerados relevantes, não podendo ser excedida a valoração máxima 
de 20 valores.

15.1.3 — Experiência Profissional — Reporta -se ao desempenho 
efetivo de funções na área para a qual é aberto o presente procedimento: 
Inferior a 1 ano — 3 valores; de 1 a 3 anos — 10 valores; de superior a 3 
a 5 anos — 14 valores; de superior a 5 a 7 anos — 16 valores; Superior 
a 7 anos — 20 valores.

Só será contabilizado como tempo de Experiência Profissional o 
correspondente ao desempenho de funções inerentes à categoria a 
contratar, que se encontre devidamente comprovado ou declarado sob 
compromisso de honra.

15.1.4 — Avaliação de Desempenho — é relativa ao último 
período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu 
ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às 
do posto de trabalho a ocupar, sendo valorada, para cada ano, do 
seguinte modo:

Lei n.º 10/2004 de 22 de março de 2004 e Decreto Regulamentar 
n.º 19 -A/2004, de 14 de maio — Excelente: 20 valores; Muito Bom: 
16 valores; Bom — 12 valores; Necessita Desenvolvimento — 10 va-
lores; Insuficiente — 08 valores;

Lei n.º 66 -B/2007 de 28 de dezembro — Relevante com reconhe-
cimento de excelência: 20 valores; Relevante: 16 valores; Adequado: 
12 valores; Inadequado — 08 valores.

A ausência da Avaliação do Desempenho, no caso de injustificada 
será valorada em 06 valores, no caso de justificação não imputável ao 
candidato será valorada em 10 valores. A nota final da Avaliação de 
Desempenho é obtida através da média aritmética simples das avaliações 
relevantes, com valoração até às centésimas.

15.2 — A Entrevista de Avaliação de Competências — é avaliada 
segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classifica-
ções de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. É realizada nos termos previstos no 
artigo 12.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro. A entrevista terá 
duração de 60 minutos e versará sobre os seguintes temas: realização 
e orientação para os resultados; conhecimentos e experiência; organi-
zação e método de trabalho; adaptação e melhoria contínua; trabalho 
de equipa e cooperação; inovação e qualidade; iniciativa e autonomia; 
responsabilidade e compromisso com o serviço.

15.3 — Entrevista Profissional de Seleção — A Entrevista Profissional 
de Seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

15.3.1 — Aspetos a avaliar: Experiência profissional: Reporta -se ao 
desempenho efetivo de funções na área para a qual é aberto o presente 
procedimento concursal e é valorada de acordo com o número de anos de 
experiência profissional adquirida em funções essenciais para o posto de 
trabalho a ocupar: inferior a 1ano — 3 valores; de 1 a 3 anos — 10 va-
lores; de 3 a 5 anos — 14 valores; de 5 a 7 anos — 16 valores; superior 
a 7 anos — 20 valores.

Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o cor-
respondente ao desempenho de funções inerentes à categoria a contratar, 
que se encontre devidamente comprovado ou declarado sob compro-
misso de honra.

15.3.2 — Quando a entrevista seja realizada pelo júri, a classificação 
a atribuir a cada parâmetro de avaliação resulta de votação nominal e 
por maioria, sendo o resultado final obtido através da média aritmética 
simples das classificações dos parâmetros a avaliar.

15.3.3 — Níveis classificativos: Elevado: 20 valores; Bom: 16 valores; 
Suficiente: 12 valores; Reduzido: 8 valores; Insuficiente: 4 valores.

15.4 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção equivale à desistência do concurso.

15.5 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro.

16 — Dada a urgência de preenchimento do posto de trabalho os mé-
todos de seleção deverão ser aplicados de forma faseada, nos termos do 
artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro e respetiva alteração.
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17 — Composição do júri:
Presidente: Capitão -de -fragata António Costa Neves dos Santos 

Martinho;
Vogais efetivos: Técnico superior João Paulo do Nascimento Vito-

rino, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos; Técnico 
superior José Paulo dos Santos Ferreira Pinto.

Vogais suplentes: Técnica superior Sara Loureiro de Almeida; Capitão-
-Tenente Carlos Alberto dos Santos Fernandes.

18 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e os sistemas de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas por escrito.

19 — Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

20 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

21 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da citada 
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria, para a realização da audiência 
dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

22 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notifi-
cação, do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de 
janeiro, e por uma das formas previstas nas alíneas do n.º 3 do artigo 30.º 
acima mencionado.

23 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos será pu-
blicitada pelo Serviço de Pessoal, no sítio do Instituto Hidrográfico 
(www.hidrografico.pt), bem como remetida a cada concorrente por 
correio eletrónico ou ofício registado, em data oportuna, após aplicação 
dos métodos de seleção.

24 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

25 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 3 de fevereiro, o 
candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos 
devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de 
honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios 
de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos 
do diploma supra mencionado.

26 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), na página eletrónica do IH e em jornal de expansão nacional, por 
extrato, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da referida Portaria.

16 de janeiro de 2013. — O Diretor -Geral, Vice -Almirante Agostinho 
Ramos da Silva.

206693933 

 Superintendência dos Serviços do Pessoal

Despacho n.º 1592/2013
Despacho do Contra -almirante diretor do Serviço de Pessoal, 

n.º 6/2013, de 15 de janeiro.
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 15100/2012, de 

16 de novembro (Diário da Republica — 2.ª série — n.º 227, de 
23 de novembro), do Vice -almirante Superintendente dos Serviços 
do Pessoal, subdelego no Chefe do Departamento de Apoio Geral da 
Direção do Serviço de Pessoal, Capitão -de -mar -e -guerra Fernando 
José da Silva Coelho, a competência que me é conferida para, no 
âmbito administrativo -financeiro, autorizar despesas até ao limite 
de 15 000,00 (quinze mil) euros com a locação e aquisição de bens 
e serviços.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 31 de outubro 
de 2012, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto 
praticados pelo Chefe do Departamento de Apoio Geral da Direção 
do Serviço de Pessoal, Capitão -de -mar -e -guerra Fernando José 
da Silva Coelho, que se incluam no âmbito desta delegação de 
competências.

15 de janeiro de 2013. — O Diretor do Serviço de Pessoal, Francisco 
José Nunes Braz da Silva, contra -almirante.

206694208 

 Despacho n.º 1593/2013

Competências. Delegações e subdelegações
Despacho do Contra-almirante diretor do Serviço de Pessoal, 

n.º 7/2013 de 22 de janeiro.
1 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 15100/2012, de 

16 de novembro, (publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 227, de 23 de novembro de 2012), do Vice-almirante supe-
rintendente dos Serviços do Pessoal, subdelego no chefe interino 
da Repartição de Sargentos e Praças, Capitão-de-fragata Carlos 
Osvaldo Rodrigues Campos, a competência para a prática dos 
seguintes atos relativamente ao pessoal militar das categorias de 
Sargentos e Praças:

a) No âmbito da carreira naval e admissão de pessoal militar:
(1) Decidir sobre a contagem de tempo de navegação para tirocínios 

de sargentos;
(2) Decidir sobre a contagem do tempo de serviço;
(3) Decidir sobre requerimentos relativos a contagens de tempo de 

serviço;
(4) Autorizar a prorrogação da prestação de serviço em RC e RV;
(5) Decidir sobre a rescisão dos contratos para prestação de serviço 

em RC e RV nos termos do n.º 3 e da alínea b) do n.º 4 do artigo 300.º 
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR);

(6) Decidir sobre a candidatura aos RC e RV;
(7) Autorizar os sargentos e praças do QP e em RC, RV a concorre-

rem ao Exército, Força Aérea, Guarda Nacional Republicana, Polícia 
de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Polícia Marítima, QPMM e 
MPCM e restantes mapas de pessoal civil da Marinha;

(8) Conceder abate aos QP após cumprido o tempo mínimo de serviço 
efetivo estabelecido pelo EMFAR;

(9) Autorizar ou deferir, conforme aplicável, a passagem à situa-
ção de reserva ou reforma, nos termos dos artigos 152.º e 159.º do 
EMFAR;

(10) Autorizar a apresentação de candidaturas a lugares vagos e a 
concurso;

(11) Decidir sobre requerimentos relativos à concessão de licença 
registada;

(12) Decidir sobre requerimentos para a antecipação de licenciamento 
aos sargentos e praças da reserva na efetividade do serviço;

(13) Autorizar a consulta de processos individuais nos termos do 
disposto nos artigos 8.º e 67.º do EMFAR;

(14) Autorizar a passagem de segundas vias dos diplomas de encarte 
dos sargentos e certificados de encarte das praças;

(15) Conceder o regime de trabalhador-estudante;
(16) Promover e graduar, praças;
(17) Autorizar a prorrogação das comissões de nomeação por escolha 

aos sargentos e praças, até ao limite estabelecido na regulamentação 
aplicável;

(18) Nomear por escolha sargentos e praças;
(19) Autorizar os sargentos e praças do QP e em RC, RV a concor-

rerem à Escola Naval (EN) e aos demais estabelecimentos militares de 
ensino superior;

b) No âmbito da formação:
(1) Nomear sargentos e praças para cursos de pós-graduação, de 

especialização e de promoção;
(2) Autorizar a inscrição e participação em estágios, congressos, se-

minários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas similares, 
sem prejuízo para o serviço;

(3) Nomear sargentos e praças e sargentos e praças alunos para cursos 
de formação que habilitam ao ingresso nos QP;

(4) Nomear sargentos e praças para cursos que habilitam ao ingresso 
no RV e no RC nas categorias de sargentos e praças;

(5) Nomear sargentos e praças para cursos integrados nas ações de 
evolução e ajustamento;

(6) Decidir sobre requerimentos para a repetição da frequência de 
cursos de promoção e dos cursos de formação que habilitam ao ingresso 
nos QP, RC e RV, nas categorias de sargentos e praças;

c) Relativamente à proteção na parentalidade e assistência à família:
Quanto a sargentos e praças em qualquer forma de prestação de serviço 

efetivo a prestar serviço na Superintendência dos Serviços do Pessoal 
e órgãos na sua dependência, decidir sobre requerimentos relativos à:

(1) Concessão de licença parental em qualquer das modalidades;
(2) Concessão de licença por risco clínico durante a gravidez;
(3) Concessão de licença por interrupção de gravidez;
(4) Concessão de licença por adoção;
(5) Concessão de dispensas para consulta, amamentação e aleitação;
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(6) Autorização para assistência a filho;
(7) Autorização para assistência a filho com deficiência ou doença 

crónica;
(8) Autorização para assistência a neto;
(9) Concessão de dispensa de trabalho noturno e para proteção da 

segurança e saúde;
(10) Redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor 

com deficiência ou doença crónica;
(11) Autorização para trabalho a tempo parcial e horário flexível;
(12) Autorização de outros casos de assistência à família.

d) Relativamente a assuntos diversos:

(1) Autorizar dispensas de serviço para participação em provas des-
portivas em território nacional ou no estrangeiro no âmbito do desporto 
federado a sargentos e praças;

(2) Autorizar sargentos e praças a exercer ou a participar em atividades 
de caráter cívico, humanitário, cultural, científico, técnico, recreativo 
ou desportivo sem prejuízo para o serviço;

(3) Autorizar a condução de viaturas ligeiras da Marinha por sargentos 
e praças;

(4) Autorizar a condução de viaturas da Marinha a sargentos e praças 
não pertencente à carreira de motorista.

2 — Este despacho produz efeitos a partir de 11 de janeiro de 2013.
3 — É revogado o despacho do Contra-almirante diretor do Serviço 

de Pessoal n.º 2/13 de 08 de janeiro [n.º 1003/2013, publicado no Diário 
da República, (2.ª série), n.º 13, de 18 de janeiro].

22 de janeiro de 2013. — O Diretor do Serviço de Pessoal, Francisco 
José Nunes Braz da Silva, Contra-Almirante.

206696574 

 EXÉRCITO

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército

Despacho n.º 1594/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 14657/2012, 

de 14 de novembro, do Tenente -General Quartel -Mestre -General, e 
nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código 
dos Contratos Públicos, subdelego no Diretor do Centro de Saúde de 
Tancos/Santa Margarida, TCOR MED NIM 14615784 António Leonel 
Almeida e Sá Ferreira de Andrade, poderes para autorizar e realizar 
despesas com locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
€40.000,00 (quarenta mil euros);

2 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 14657/2012, 
de 14 de novembro, do Tenente -General Quartel -Mestre -General, 
e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, subdelego também, no mesmo Diretor, 
poderes para autorizar, realizar e arrecadar receitas provenientes 
da prestação de serviços e ou de cedência ou alienação de bens no 
decurso da atividade própria do Centro de Saúde Militar de Tancos/
Santa Margarida;

3 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 
2012, ficando ratificados, por este meio, todos os atos entretanto pra-
ticados.

21 de novembro de 2012. — O Diretor de Saúde, Esmeraldo Correia 
da Silva Alfarroba, major -general.

206695172 

 Despacho n.º 1595/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 14657/2012, 

de 14 de novembro, do Tenente-General Quartel-Mestre-General, e 
nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código 
dos Contratos Públicos, subdelego no Diretor do Centro de Saúde de 
Évora, MAJ MED NIM 25450291 Sónia Nogueira Lima da Silva de 
Castro Gil, poderes para autorizar e realizar despesas com locação e 
aquisição de bens e serviços até ao limite de € 40.000,00 (quarenta 
mil euros);

2 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 14657/2012, de 
14 de novembro, do Tenente-General Quartel-Mestre-General, e nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do Procedimento 

 Despacho n.º 1596/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 14657/2012, de 

14 de novembro, do Tenente -General Quartel -Mestre -General, e nos 
termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos 
Contratos Públicos, subdelego no Diretor do Hospital Militar Regional 
N.º 1, COR MED NIM 07930377 Manuel Fernando Teixeira Osório de 
Castro Alves, poderes para autorizar e realizar despesas com locação 
e aquisição de bens e serviços até ao limite de €40.000,00 (quarenta 
mil euros);

2 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 14657/2012, de 
14 de novembro, do Tenente -General Quartel -Mestre -General, e nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do Procedimento 
Administrativo, subdelego também, no mesmo Diretor, poderes para 
autorizar, realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de 
serviços e ou de cedência ou alienação de bens no decurso da atividade 
própria do Hospital Militar Regional N.º 1;

3 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 
2012, ficando ratificados, por este meio, todos os atos entretanto pra-
ticados.

21 de novembro de 2012. — O Diretor de Saúde, Esmeraldo Correia 
da Silva Alfarroba, major -general.

206694962 

 Despacho n.º 1597/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 14657/2012, de 

14 de novembro, do Tenente -General Quartel -Mestre -General, e nos 
termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 109.º do Código dos 
Contratos Públicos, subdelego no Diretor do Centro de Saúde Militar 
de Coimbra, TCOR MED NIM 12667584 José Nicolau Almeida e Sá 
Ferreira de Andrade, poderes para autorizar e realizar despesas com 
locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de €40.000,00 
(quarenta mil euros);

2 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Despacho n.º 14657/2012, de 
14 de novembro, do Tenente -General Quartel -Mestre -General, e nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Código do Procedimento 
Administrativo, subdelego também, no mesmo Diretor, poderes para 
autorizar, realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de 
serviços e ou de cedência ou alienação de bens no decurso da atividade 
própria do Centro de Saúde Militar de Coimbra;

3 — O presente despacho produz efeitos à data de 20 de agosto de 
2012, ficando ratificados, por este meio, todos os atos entretanto pra-
ticados.

21 de novembro de 2012. — O Diretor de Saúde, Esmeraldo Correia 
da Silva Alfarroba, major -general.

206695026 

 Despacho n.º 1598/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 8.º do Decreto -Lei 

n.º 231/2009, de 15 de setembro (Lei Orgânica do Exército), delego 
no Comandante das Forças Terrestres, tenente -general Carlos An-
tónio Corbal Hernandez Jerónimo, a competência para, no âmbito 
do Campo Militar de Santa Margarida, representar o Exército Por-
tuguês nos assuntos relacionados com o Ministério da Agricultura, 
em matérias agroflorestais, nomeadamente ajudas anuais, projetos 
de investimento agrícolas e florestais e licenciamento e controlo 
dos mesmos.

2 — A competência referida no número anterior pode ser sub-
delegada no Comandante da Brigada Mecanizada, podendo este 
subdelegá -la no respetivo Adjunto para o Campo Militar de Santa 
Margarida.

Administrativo, subdelego também, no mesmo Diretor, poderes para 
autorizar, realizar e arrecadar receitas provenientes da prestação de 
serviços e ou de cedência ou alienação de bens no decurso da atividade 
própria do Centro de Saúde de Évora;

3 — O presente despacho produz efeitos à data de 01 de outubro 
de 2012, ficando ratificados, por este meio, todos os atos entretanto 
praticados.

21 de novembro de 2012. — O Diretor de Saúde, Esmeraldo Correia 
da Silva Alfarroba, Major-General.

206695245 
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 FORÇA AÉREA

Comando de Pessoal da Força Aérea

Direção de Pessoal

Despacho n.º 1599/2013
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o militar em 

seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da alínea a) 
do n.º 3 do Artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/03, de 30 de agosto, e pelo 
Decreto -Lei n.º 166/05, de 23 de setembro, tendo em consideração 
as disposições transitórias salvaguardadas pelo Artigo 3.º do último 
diploma e a norma interpretativa estatuída no Artigo 2 do Decreto -Lei 
n.º 239/06, de 22 de dezembro:

Quadro de Sargentos OPCOM:
SAJ OPCOM SUPRAPPe 060525 -F, Marcelo Elísio Ramos de Sá 

Lemos — BA1

Conta esta situação desde 09 de janeiro de 2013.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
21 de janeiro de 2013. — Por delegação do Comandante de Pessoal da 

Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, 
o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.

206697805 

 Portaria n.º 50/2013
Manda o Chefe do Estado -Maior da Força Aérea que o militar em 

seguida mencionado passe à situação de reforma, nos termos da alínea b) 
do n.º 1 do Artigo 159.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/03, de 30 de agosto e pelo 
Decreto -Lei n.º 166/05, de 23 de setembro, tendo em consideração as 
disposições transitórias previstas no Artigo 3.º do último diploma e a 
norma interpretativa estatuída no Artigo 2 do Decreto -Lei n.º 239/06, 
de 22 de dezembro:

Quadro de Oficiais ENGAER
COR ENGAER RES -QPfe 014111 -K António Francisco Costa Ra-

malho — MOB

Conta esta situação desde 22 de janeiro de 2013.
Transita para o ARQC desde a mesma data.
22 de janeiro de 2013. — Por delegação do Comandante de Pessoal da 

Força Aérea, após delegação do Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, 
o Diretor, José Alberto Fangueiro da Mata, MGEN/PILAV.

206696339 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública

Despacho (extrato) n.º 1600/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por despacho 
de 12 de novembro de 2012, de S. Ex.ª o Diretor dos Serviços Sociais 
e Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade interna, na carreira e categoria 
de Técnica Superior, Vera Vidinha Mouta Leandro, tendo sido celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a 31 de julho de 2012, ficando posicionado entre a 2.ª e a 
3.ª posição remuneratória e nível remuneratório entre o 15 e o 19, da 
tabela remuneratória única, nos termos previstos no artigo 64.º da Lei 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Gabinete do Secretário de Estado da Administração 
Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça

Despacho n.º 1601/2013
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, exonero, com efeitos a 16 de janeiro de 2013, Nuno 
Miguel Carona Rodrigues de Carvalho das funções de apoio técnico-
-administrativo no meu gabinete, para as quais foi designado pelo des-
pacho n.º 9837/2012, de 11 de julho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 140, de 20 de julho.

2 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

21 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado da Administração 
Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça, Fernando Fer-
reira Santo.

206695561 

 Direção-Geral da Administração da Justiça

Aviso (extrato) n.º 1254/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 2.º do Decreto -Lei 

n.º 125/2002, de 10 de maio, alterado pelos Decretos -Lei n.º 12/2007, 
de 19 de janeiro, e n.º 94/2009, de 27 de abril, torna -se pública a Lista 
Oficial de Peritos Avaliadores atualizada, podendo os elementos referen-
tes à mesma serem consultados na página eletrónica da Direção -Geral 
da Administração da Justiça (www.dgaj.mj.pt) no dia seguinte ao da 
publicação do presente aviso.

21 de janeiro de 2013.  — A Chefe de Divisão, Helena Almeida.

Lista Oficial de Peritos Avaliadores

Distrito Judicial de Évora

Afonso Brito Caiado Sousa.
Ana Filipa Maurício Quendera.
Ana Paula Pereira.
António Domingos Gonçalves Calado.
António Eusébio Pereira Cardoso Martins.
António Joaquim de Brito.
António Joaquim Simões Vasco.
António Miguel da Costa Ferreira.
Carla Filipa Barroso M. Paula Pinto.
Carlos Alberto Alves dos Santos.
Carlos Neto Carvalho Palmeiro Carvalho.
Célia Maria dos Santos Dias Brito.
Celso Costa Ferreira dos Santos.
Cláudia Sofia da Silva Inês.
Cristina Maria Gomes Domingues.
Cristina Maria Moreira Lourenço.
Eduardo Gregório do Rosário Mendes.
Eduardo José Russo Gomes.
Fernanda Correia do Vale Potier Dias.
Francisco Manuel Cavaco Afonso.
Francisco Miguel Cavaco Henriques.
Gonçalo José dos Santos Maurício.
Gonçalo Nuno Varela Correia Sebastião.
Gonçalo Salema Leal de Matos.
Gustavo Daniel P. Pedroso Bernardes.
Horácio Neto Frade da Silva.
João Pedro Cocco Mercante Ferro.
João Paulo Monteiro Neves Vaz Rebordão.
João Pedro Valadas da Silva Monteiro.
Jorge Manuel César Freire.

n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 35.º da 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.

10 de janeiro de 2013. — O Secretário -Geral dos Serviços Sociais, 
Jorge Filipe Guerreiro Cabrita, superintendente.

206698445 

3 — São ratificados todos os atos praticados pelo Comandante das 
Forças Terrestres que se incluam no âmbito do presente despacho, desde 
13 de setembro de 2012 e até à publicação deste.

16 de janeiro de 2013. — O Chefe do Estado -Maior do Exército, 
Artur Pina Monteiro, general.

206694565 
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Jorge Miguel Parente Nunes Cardoso.
José Avelino Cardoso Guimarães.
José Carlos Grilo Marques Bengala.
José Carlos Queirós Correia.
José Carlos Serpa Lança Falcão.
José Manuel Reboredo Pinto Leite.
José Manuel Trindade C. Correia Marques.
José Miguel Gonçalves Silva Cardoso.
Júlio Fernando Silva Gameiro.
Luís Filipe dos Santos Pereira.
Manuel Marcão Poupino.
Maria Fernanda de Oliveira.
Maria Fernanda Roque Rodrigues.
Maria Isabel Serpa P. Miranda Barbosa.
Maria João da Marta Alves Perdiz.
Maria João Miranda C. Leão Nunes Silva.
Mariana de Jesus Rijo Trindade Mota.
Miguel Florival Vagueiro da Silva Bruno.
Miguel José Mesquita Fernandes.
Nuno Alexandre Esteves Manano.
Nuno José da Fonseca Félix David.
Nuno Maria Quadrado Lourenço.
Nuno Miguel da Silva Agostinho.
Nuno Miguel Duarte Rosado.
Nuno Silva Bicó.
Paula Cristina Castilho Correia.
Paula Cristina Catarino Colaço.
Paulo Jorge Norte Castanheira.
Paulo Jorge Vaz da Palma Inácio.
Paulo Manuel Gonçalves Barão Carapinha.
Ricardo Jorge Neves da Silva.
Rui Emanuel Soares Pacheco.
Rui Pedro de Sousa Barreiro.
Sandra Maria Afonso Gonçalves.
Susana da Silva Pinheiro Soares.
Vítor César Dias Pereira.
Vítor Manuel Rosa Pereira Candeias.
Vitor Ricardo Ortega Afonso

Distrito Judicial de Coimbra
Abel Tomé Mota Nunes.
Adelino de Matos Rafael.
Albano Tomás da Fonseca Duarte.
Alexandre Jorge Duarte Gomes Varandas.
Ana Margarida da Silva Rocha de Matos.
Ana Paula Matias Dias.
Anabela Simões de Almeida Rosa.
António Alberto Nunes dos Santos Sobral.
António Alberto Rodrigues Castel -Branco.
António Augusto Martins da Costa.
António Augusto Nogueira Narciso.
António Heleno Martins Canas.
António Rui Dias Alves.
António Sérgio Pereira Gouveia Campelo.
Armando Manuel Silva Baptista Trindade.
Armínio Ângelo Lemos Quintela.
Artur Augusto Rodrigues.
Belarmino Rebelo Rodrigues Alves.
Carlos Alberto das Neves Gonçalves.
Carlos Emanuel Oliveira Repolho.
Carlos Fernando Duarte Silva.
Carlos José Coelho Ferreira Pimentel.
Carlos Manuel Mendes Pascoal.
Clara Maria de Brito Ferreira Pinheiro.
Cláudia Sofia Carvalhal Alves.
Daniel Alfredo Batista Gonçalves.
Daniel Martins dos Santos.
Dionísio da Silva Rodrigues.
Eurico Jorge Crespo Saraiva Matias.
Fernando Daniel da Costa Pinto.
Fernando Ferreira Bonito.
Filipe Alberto Marques da Silva Carreiro.
Germano Rui Fernandes Lopes.
Gonçalo Ribeiro Ferreira da Silva.
Gustavo Manuel Costa R. Estrela Esteves.
Helder dos Anjos Moura.
Helder Manuel Pinto de Moura.

Ivo Lourenço Afonso.
Joana Rosa Graça M. Fernandes Alegria.
Joana Margarida F. Esteves de Caramujo.
Joana Maria Moreira Carvalho Maurício.
João Carlos da Silva Rua.
João Manuel Martinho Abreu.
João Paulo Dragão Gomes.
João Paulo Lopes Gouveia.
João Pedro dos Reis Santos.
Joaquim Fernando Guimarães F. Serrano.
Joaquim Luís das Neves Vieira Pereira.
Jorge Augusto Correia Brás.
Jorge Filipe de Andrade Mesquita.
José Alberto Rei JR.
José Júlio Antunes Cardoso de Melo.
José Manuel Correia de Almeida.
José Manuel dos Santos Alves.
José Maria Cardoso Domingos.
José Martins Pereira Torres.
Júlio de Sousa Vieira de Matos.
Lauro Amando Ferreira Marques.
Luís Miguel Tavares de Castro.
Luís Pedro Barbosa Antunes.
Luísa Maria Barbosa Martins.
Manuel Higino Póvoa Morgado.
Manuel José de Seabra Estrela Esteves.
Manuel Monteiro Casais.
Manuel Paciência Ribeiro.
Manuel Soares Correia.
Margarida Maria B. V. Marques Teixeira.
Mário Alves Santiago.
Mário Miguel Garrucho Santos Caramujo.
Miguel Cardoso Machado de Oliveira.
Norvinda Mendes Soares.
Nuno João Botelho Ataíde Amaral.
Nuno Miguel Bico Rodrigues de Matos.
Nuno Miguel Marçal Farinha.
Nuno Miguel Vaz Dias.
Patrícia Loureiro da Costa Ferreira.
Paula Cristina Barata Joaquim Crisóstomo.
Paulo Alexandre Pires Sampaio.
Pedro Miguel Botelho Serra.
Ricardo Miguel Dias Alves.
Rui Jorge Bolhão Fernandes.
Rui Manuel Pires Amaro.
Rui Pedro Antunes Martinho Pinto.
Sofia Cristina Gonçalves Lobão de Sá.
Virgílio da Cunha.

Distrito Judicial do Porto
Abel Herculano Machado de Carvalho.
Acácio da Cruz Bento Júnior.
Adelino Jorge Aguiar Bastos.
Alcídio Fernando Coelho Correia.
Ana Augusta Conceição Gomes R. Neves.
Ana Cristina Amador Vaz Ribeiro.
Ana Isabel Almeida Mendes.
André de Antas Barros Carvalho Oliveira.
Antero Alexandre Costa Pinto dos Santos.
António Alexandre Martins Mendonça.
António Augusto Neves Veloso Carvalho.
António Carlos da Costa Pinto Ferreira.
António Carlos de Queirós Vilela Bouça.
António dos Anjos Gomes de Pina.
António Duarte da Silva.
António Fernandes Ribeiro.
António Francisco Coelho Pinheiro.
António Joaquim Amaral.
António Jorge Guedes Marques.
António José Carvalho de Oliveira.
António José de Magalhães Carvalho.
António José Matos Silva Teles.
António Manuel Lopes Baptista.
António Moreira dos Santos.
António Norton de Castro Lages.
Boaventura Alves da Silva e Santos.
Brígida Raquel Ribeiro Ferreira.
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Carlos Alberto Santos Miranda Ramos.
Carlos Manuel Alves Carneiro.
Carlos Manuel da Costa Oliveira Violas.
Carlos Manuel Rodrigues Salgado.
Carlos Manuel Torres Pereira da Silva.
Carlos Miguel Pinto João.
Diana Sanches Sousela Brito.
Domingos Manuel Saraiva Caldeira Barroso.
Edérito Augusto Pera Lopes.
Eduardo José Lascasas Moreira Santos.
Fernando Augusto Campos Sousa Lobo.
Fernando Manuel Carvalho de Moura.
Fernando Manuel da Cunha Cardoso.
Fernando Nuno Serro da Costa e Silva.
Fernando Oliveira Pinto.
Francisco Estêvão M. Motta de Sottomayor.
Francisco Luís de Sá Malheiro.
Francisco Melo Vaz Pinto Mendes.
Gil Sanches Souzela Brito.
Héli Martins Coelho e Costa.
Hercínio Alvim Marinho.
Hugo Manuel da Rocha Rodrigues.
Hugo Cândido Abrunhosa Paz dos Reis.
Jaime José Sampaio Teixeira.
Jaime Pereira de Miranda.
João Diogo Leite P Magalhães Alpendurada.
João Manuel da Graça Aleixo.
João Manuel Silva Oliveira.
João Pedro Machado Lopes Carneiro.
Joaquim António de Barros Moreira.
Joaquim da Silva Simões.
Jorge Manuel da Silva Reis.
Jorge Reis da Costa.
José Abílio Vaz Pinto Mendes.
José Alberto Coelho Andrade Gomes.
José Alberto da Cunha Martins Peixoto.
José António Ferreira da Silva Couto.
José António Martins Rodrigues de Freitas.
José Bernardo C. Sabugosa Portal Madeira.
José Carlos da Silva Pinto.
José da Cruz Sampaio Castro.
José Gabriel Batista Lopes da Rocha.
José Luís Souto Mendes de Castro.
José Manuel Sepulveda Machado e Moura.
José Maria de Sousa.
Justa Patrícia Martins Dias Mendes.
Liberto Reia Pinto.
Luís António Fonseca Cardoso.
Luís Miguel Cardoso Martins.
Luís Miguel Cunha Barrias.
Luís Miguel Tavares Godinho.
Manuel Aires Veiga de Oliveira.
Manuel António Vieira Dantas.
Manuel Antunes Guimarães.
Manuel Cardoso Simões.
Manuel Carlos da Silva Costa.
Manuel Frederico Amarante Moreira.
Manuel Henrique Gonçalves Moreira.
Manuel José Ferreira da Costa e Silva.
Manuel Luís da Rocha e Sousa.
Manuel Neves Alves Ribeiro.
Maria Cristina Amaral Silva Rocha Amorim.
Maria Fátima Fernandes Silva Malheiro.
Maria Helena P. T. B. Ferreira da Silva.
Maria José Silva Magalhães Vasconcelos.
Maria José Duarte Enes Baganha.
Maria José Fernandes Marques.
Maria José Pinto de Moura.
Mário Álvaro Valente Neves.
Mário Jorge Valente Neves.
Mário José Rodrigues Araújo.
Miguel Jorge Fernandes de Araújo Vieira.
Nuno Artur Carvalho Pereira da Silva.
Nuno Barbosa Martins.
Óscar da Silva Brandão.
Paula Maria Correia da Rocha.
Paulo Américo Rodrigues Ferreira.
Paulo Daniel Couto das Lages.

Pedro Fernando Albuquerque Barbosa.
Pedro Filipe de Sousa Ferreira.
Pedro José Pinheiro e Silva.
Pedro Manuel Columbano Pereira da Silva.
Rui Alexandre Morão Enes Gonçalves.
Rui Manuel Madeira de Barros Borges.
Rui Miguel Silva Gonçalves.
Rui Vaz das Neves Macedo Ribeiro.
Seculdino de Frias Loureiro.
Sérgio Augusto A. Madureira M. Aguiar.
Tiago da Silva e Sá.
Tiago Filipe Monteiro C. Moreira Carneiro.
Victor Abel Beirão Andrês.

Distrito Judicial de Lisboa
Abel António da Silva Marta.
Afonso Mendes Ferreira.
Alcides Augusto Pericão e Galo.
Ana Cristina Preto Pires da Silva.
Ana Rita Rodrigues da Silva.
Ana Rosa Correia Honrado Vieira.
Andreia Cardoso dos Santos Mendes.
António Antunes Marques.
António Augusto Ferreira Mendes.
António Cardoso Lopes.
António da Conceição Pereira.
António João Franco de Ornelas.
António José Campaniço Pereira da Silva.
António José Nunes Rosado.
António Moura Rodrigues.
Bernardo Manuel Nóbrega Themudo Gallego.
Bruno Gonçalo Torres de Sousa Brandão.
Carlos Alberto Amaro Pereira.
Carlos Alberto dos Reis da Silva Caldas.
Carlos Alberto Ferreira Marques.
Carlos Alexandre Afonso Domingues.
Carlos Manuel Carvalho Lago Damas.
Carlos Miguel Sá Alves Domingues Afonso.
Clara Maria Mendes de Jesus Costa Cristiano.
Cláudia Solange Ramos Brandão.
Daniel Filipe Lebreiro Caixinhas.
Dina Maria Mendes Costa.
Diogo Alberto Bravo de Macedo.
Fernando Jorge Moreira Machado.
Fernando José Reis de Andrade Gomes.
Fernando Manuel da Conceição Henriques.
Fernando Monteiro Grilo.
Filipe João Lopes Freitas.
Flávio José Trindade Sousa Cruz Francisco.
Frederico de Sá Faria Vieira.
Graça Maria de Figueiredo e Melo.
Helder José Henrique Bicho.
Henrique Moller Miranda.
Isabel Margarida Pedroso Gonçalves Macieira.
Joana Moreira da Silva de Oliveira Castro.
João César Santos Costa Martins.
João Manuel Carvalho Hipólito.
João Manuel da Silva Lírio.
João Paulo Martins Carneiro.
João Pedro Correia Jorge.
João Pedro Quaresma Pereira.
João Pedro Rodrigues Machado.
João Raúl Velho Pereira Teodoro.
Joaquim José de Jesus Pagaimo.
Joaquim Marques Machoqueira.
Joaquim Vieira da Silva Torres.
Jorge Augusto da Silva Batista.
Jorge Luís Mateus Silva Rocha.
Jorge Manuel da Costa Couto.
Jorge Pedro E. R. Geraldes Nobre Sequeira.
José Alcídio Vasconcelos Marques Gomes.
José Amaro Monteiro Rato.
José António Castilho Neves da Costa Reis.
José António Costa da Silva.
José António Rodrigues Franco de Araújo.
José Carlos de Sousa Uva Patrício Paúl.
José Carlos Ribeiro Capinha.
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José Domingos Duarte Gomes Belo.
José Eduardo Belchior Tavares Cabral.
José Filipe Brás dos Santos Amorim.
José Rodrigues Ribeiro Peixinho.
José Rui Fernandes Marques da Cunha.
Luís Alexandre Morgado Pereira da Silva.
Luís Miguel Valente Marques.
Manuel Guilherme Alves da Silva.
Manuel Lourenço Rosa Ferreira.
Manuel Nunes Pires.
Manuel de Pinho Vaz da Silva.
Marco Alexandre Fernandes Rodrigues.
Marco Pedro Menezes Bicó da Costa.
Maria Fernanda Castiço dos Santos.
Maria Gabriela Vasconcelos C. C. F. Fonseca.
Maria Inês Sampaio C. S. Maques Rosa.
Mário Filipe de Ornelas Neves.
Mário Filipe dos Reis Miguel.
Mário Manuel Colaço da Silva.
Marta Alexandra Marques Rosa.
Marta Isabel Fragosos Peralta Figueiredo.
Natália Margarida Lima Neto.
Nicolau Salgado Parreira do Amaral.
Nuno da Silva Figueiredo.
Nuno Filipe dos Santos Alexandre.
Nuno Jorge Pimenta Mendes Ferreira.
Nuno Miguel Zuzarte Bento Gomes.
Octávio Coelho de Abreu Mota.
Patrícia Maria Alvares M. Fonseca J. Anjos.
Patrício Gil Rocha Morais.
Paula Natividade Bernardo Gomes.
Paulo Adriano Melhorado Guindeira.
Paulo António Simões Martins.
Paulo Manuel Martins Freire.
Pedro Alexandre Cabrita Correia Alemão.
Pedro Jorge Morgado Igreja.
Pedro Miguel Pires Torroaes Valente.
Pedro Miguel Vilas Boas Marques.
Pedro Ricardo Morais Bandeiras Unas.
Pedro Tomás de Oliveira Antunes.
Ricardo Jorge da Silva Oliveira Guerreiro.
Rita José da Silva Raposo.
Rui Manuel Lourenço Tavares Rodrigues.
Rui Manuel Pinto Gomes.
Rui Paulo Almeida Vieira do Coito.
Ruy Miguel de Oliveira e Arriaga Ferreira.
Sandra Isabel da Silva Sipoa Nobre.
Sara Sofia Dias Isidoro dos Santos.
Sérgio Nuno de Matos Branco.
Susana Gonçalves Cacela Matias.
Susana Pereira Geraldes Nobre Sequeira.
Tiago da Silva Pacheco Branco Filipe.
Tomás Alberto Cardoso Aires.
Valdemar Salvador Benavente.
Vitor José Mateus Soares.
Vitor Manuel Coelho Fernandes.
Vítor Manuel dos Santos Reis.
Zulmira Marcelino Bairros Moital.

Circulo Judicial da Madeira

António José Gonçalves de Sousa.
Idalina Francisca G. S. Lopes Abreu.
Jorge Manuel Câmara de Sena Carvalho.
Lúcia Maria Rodrigues.
Maria Georgina França Afonso Gonçalves.
Maria Virgínia Ferreira dos Santos.
Nuno Manuel de Sousa Menezes.
Rigoberto Ricardo Spínola Santos.
Roberto Marcos Figueira da Silva.

Circulo Judicial dos Açores

António Rui Mendonça Andrade.
Miguel da Cunha Pacheco Ribeiro de Borba.
Osvaldo Manuel Gregório de Ávila.

206695294 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinete do Secretário de Estado das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações

Despacho n.º 1602/2013

Através do Despacho n.º 7812/2010, de 19 de abril, do então 
Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comuni-
cações, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 86, de 4 
de maio de 2010, foi declarada a utilidade pública, com caráter 
de urgência, das expropriações das parcelas de terreno necessárias 
à construção da obra do IC9 – EN 1 (IC2) -Fátima (A1), poste-
riormente alterada pelo Despacho n.º 8299/2011, de 1 de junho 
proferido pelo mesmo Secretário de Estado, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, N.º 115, de 16 de junho de 2011, para 
efeitos de execução da obra do IC9 – EN 1 (IC2) -Fátima (A1) 
– aditamento n.º 2.

Considerando que, por razões de ordem técnica relativas à exe-
cução do projeto, surgiu a necessidade de rever e de se proceder a 
correções ao projeto de execução que determinaram a expropriação 
de novas parcelas, considerando também as vicissitudes que ocorrem 
ao longo da tramitação dos processos expropriativos, cujo suporte 
formal cadastral se revela desadequado da realidade ora constatada, 
designadamente no que respeita às áreas abrangidas pela obra, bem 
como no que respeita à inscrição matricial e ainda aos interessados 
identificados no suporte formal cadastral dos bens imóveis expropria-
dos, torna -se necessário efetuar nova alteração à referida declaração 
de utilidade pública.

Considerando, ainda, que é do interesse público a continuação do 
empreendimento sem interrupções, ao abrigo dos artigos 1.º e 3.º, e 
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º e do n.º 2 
do artigo 15.º, todos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 
n.º 168/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelas Leis n.ºs 13/2002, de 19 de fevereiro, 4 -A/2003, de 19 de feve-
reiro, e 67 -A/2007, de 31 de dezembro, alterado e republicado pela 
Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro, atento o despacho do Conselho de 
Administração da EP – Estradas de Portugal, S.A., de 7 de setembro 
de 2011, que aprovou as plantas parcelares n.ºs IC9JF -E -202 -13 -01B, 
02A, 03B, 04A, 05B a 09B, 11A, 12B, 13B e 14B, e os respetivos 
mapas de áreas relativos às parcelas necessárias à construção da obra 
do “IC9 – EN1 (IC2)/Fátima (A1) – Aditamento 3” e a Resolução 
de Expropriar aprovada pela deliberação n.º 213/34/2011 de 7 de 
setembro de 2011, do Conselho de Administração da EP – Estradas 
de Portugal, S A., na qualidade de concessionária no contrato de con-
cessão, cujas bases foram aprovadas pelo Decreto -Lei n.º 380/2007, 
de 13 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 110/2009, de 18 de maio, declaro, no exercício da competência 
que me foi delegada pelo Despacho n.º 10353/2011, de 5 de agosto, 
do Ministro da Economia e do Emprego, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto de 2011, ao abrigo do 
artigo 161.º do Estatuto das Estradas Nacionais, aprovado pela Lei n.º 
2037 de 19 de agosto de 1949, e da Base 18 aprovada pelo Decreto -Lei 
n.º 380/2007, de 13 de novembro, a utilidade pública, com caráter 
de urgência, das alterações às expropriações das parcelas de terreno 
necessárias à construção do referido lanço, abaixo identificadas, com 
os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial 
dos direitos e ónus que sobre elas incidem e os nomes dos respetivos 
titulares, mantendo -se em vigor, para quaisquer outros efeitos, os 
despachos precedentes.

Mais declaro autorizar a AELO – Auto -Estradas do Litoral Oeste, S A., 
na qualidade de subconcessionária da subconcessão do Litoral Oeste, a 
tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, assinaladas nas 
plantas parcelares e nos mapas de áreas anexos, com vista ao rápido 
início dos trabalhos, sendo que a urgência das expropriações se louva 
no interesse público de que a obra projetada seja executada o mais 
rapidamente possível.

Os encargos com as expropriações resultantes deste despacho serão 
suportados pela AELO – Auto -Estradas do Litoral Oeste, S.A., para 
os quais dispõe de cobertura financeira, tendo para o efeito sido já 
caucionados, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código 
das Expropriações.

16 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado das Obras Pú-
blicas, Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva 
Monteiro. 
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 Mapa de áreas

Autoestradas Litoral Oeste

IC 9 — lanço EN 1 (IC 2)-Fátima (A 1)

Desenho n.º IC9JF -E -202 -13 -01B
 Concelho de Porto de Mós.
Data: julho de 2011.  Freguesia de Calvaria de Cima. 

Número
das

parcelas
Nomes e moradas dos proprietários

e outros interessados

Referências

Denominação e confrontações do prédio
e confrontações da parcela a expropriar

Áreas (metros quadrados)

Matriz Registo predial Do prédio Da parcela a expropriar

Sobrantes Restantes
Rústica Urbana Descrição

ou ficha Inscrições Cadastro Registo 
predial Autoestrada Restabelecimentos Acessos

e valas

1 João Manuel Matos da Silva e cônjuge 
Maria Idalina de Matos Ribeiro, 
Rua Principal, 28, Casais de Baixo, 
2480 -154 Porto de Mós.

151 N/D Confrontações da parcela: 1
Norte: restante prédio.
Sul: restante prédio.
Nascente: João de Matos Ribeiro.
Poente: João Manuel Matos da Silva.

960 653 • c) 52 & a) 83
b) 101

Confrontações da parcela: 1c
Norte: restante prédio.
Sul: restante prédio.
Nascente: João de Matos Ribeiro.
Poente: restante prédio.

2 João de Matos Ribeiro e cônjuge Ma-
ria dos Anjos Carreira Araújo Ri-
beiro, Rua Principal, 1546, Ponte 
Vidal — Homem, 2480 -166 Porto 
de Mós.

152 786 G AP.3 Confrontações da parcela: 2
Norte: restante prédio.
Sul: caminho.
Nascente: José Francisco dos Santos.
Poente: João Manuel Matos da Silva.

3040 2361 • b) 88 & a) 2273

Confrontações da parcela: 2b
Norte: restante prédio.
Sul: restante prédio.
Nascente: António Fidalgo da Rosa e 

outros.
Poente: João Manuel Matos da Silva.

3 João Manuel Matos da Silva e cônjuge 
Maria Idalina de Matos Ribeiro, 
Rua Principal, 28, Casais de Baixo, 
2480 -154 Porto de Mós.

160 N/D Confrontações da parcela: 3
Norte: restante prédio.
Sul: João Manuel Matos da Silva.
Nascente: restante prédio.
Poente: João de Matos Ribeiro.

760 77 • b) 92 & a) 484

Confrontações da parcela: 3b
Norte: restante prédio.
Sul: António Fidalgo da Rosa.
Nascente: António Fidalgo da Rosa.
Poente: João de Matos Ribeiro.
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Número
das

parcelas
Nomes e moradas dos proprietários

e outros interessados

Referências

Denominação e confrontações do prédio
e confrontações da parcela a expropriar

Áreas (metros quadrados)

Matriz Registo predial Do prédio Da parcela a expropriar

Sobrantes Restantes
Rústica Urbana Descrição

ou ficha Inscrições Cadastro Registo 
predial Autoestrada Restabelecimentos Acessos

e valas

4 João Manuel Matos da Silva e cônjuge 
Maria Idalina de Matos Ribeiro, 
Rua Principal, 28, Casais de Baixo, 
2480 -154 Porto de Mós.

154 1983 Confrontações da parcela: 4
Norte: João Manuel Matos da Silva.
Sul: António Fidalgo da Rosa e outros.
Nascente: José Francisco dos Santos.
Poente: João de Matos Ribeiro.

1000 & 793
1) 39

$ a) 144
• b) 46

Confrontações da parcela: 4.1
Norte: restante prédio.
Sul: João Manuel Matos da Silva.
Nascente: Jaime Coelho da Silva.
Poente: João Manuel Matos da Silva.

Confrontações da parcela: 4a
Norte: restante prédio.
Sul: João Manuel Matos da Silva.
Nascente: José Francisco dos Santos.
Poente: João Manuel Matos da Silva.

Confrontações da parcela: 4b
Norte: restante prédio.
Sul: restante prédio.
Nascente: José Francisco dos Santos.
Poente: João Manuel Matos da Silva.

6 José Francisco dos Santos e cônjuge 
Maria da Nazaré Gomes Neto, IC 2, 
n.º 19, Chão da Feira, 2480 -060 Cal-
varia de Cima.

155 N/D Confrontações da parcela: 6
Norte: restante prédio.
Sul: Feliciano Silva Matos.
Nascente: Jaime Coelho da Silva.
Poente: João Manuel Matos da Silva e 

outros.

2040 1282 • b) 131 & a) 585

Confrontações da parcela: 6b
Norte: restante prédio.
Sul: restante prédio.
Nascente: Maria da Conceição Carreira.
Poente: João Manuel Matos da Silva.

14 José Carlos Fonseca Matias, Rua 
Oliveira Perpétua, 9, Corredoura, 
2480 -184 Porto de Mós

223 1273 Confrontações da parcela: 14
Norte: José Graça Cruz.
Sul: Maria do Rosário Amado Alves.
Nascente: restante prédio.
Poente: restante prédio.

4680 1742
1) 69

a) 164
• d) 37

& b) 958 c) 
1171 e) 

373

Confrontações da parcela: 14.1)
Norte: José Carlos Fonseca Matias.
Sul: Maria do Rosário Amado Alves.
Nascente: José Carlos Fonseca Matias.
Poente: José Carlos Fonseca Matias.
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5  Gabinete da Secretária de Estado do Turismo

Despacho n.º 1603/2013
Atento o pedido de atribuição da utilidade turística definitiva ao Hotel 

Íbis Porto Centro, sito no Porto de que é requerente IHP — Investimento 
Hoteleiro de Portugal,

Tendo presentes os critérios legais aplicáveis e o parecer do Presidente 
do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I.P., que considera estarem 
reunidas as condições para a atribuição da utilidade turística definitiva 
ao empreendimento, decido:

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 3 do artigo 7.º 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, atribuo a utilidade turística 
definitiva ao Hotel Íbis Porto Centro;

2. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de dezembro, fixo a validade da utilidade turística em 
7 (sete) anos contados da data do alvará de autorização de utilização 
n.º1005, da Câmara Municipal do Porto (14 de julho de 2010), ou seja, 
até 14 de julho de 2017;

3. Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 16.º 
do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, na redação que lhe foi 
dada pelo Decreto -Lei n.º 38/94, de 8 de fevereiro, determino que a 
proprietária e exploradora do empreendimento fiquem isentas das taxas 
devidas a Inspeção -Geral das Atividades Culturais, pelo mesmo prazo 
fixado para a utilidade turística, caso as mesmas sejam, ou venham a 
ser, devidas;

4. A utilidade turística fica, nos termos do disposto no artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de dezembro, sujeita ao cumprimento dos 
seguintes condicionamentos:

a). O empreendimento não poderá ser desclassificado;
b) A requerente deverá promover, até ao termo do segundo ano após 

a publicação do presente despacho, a realização de uma auditoria de 
qualidade de serviço por uma entidade independente, cujo relatório deve 
remeter ao Turismo de Portugal, I.P.. Caso o empreendimento disponha 
de um sistema de gestão de qualidade implementado, o relatório de 
auditoria pode ser substituído pela descrição detalhada do referido sis-
tema, evidenciando nomeadamente a política de qualidade prosseguida, 
a monitorização e medição da satisfação do cliente e o tratamento das 
reclamações, a frequência e metodologia das auditorias internas e o 
envolvimento da gestão de topo;

c) Não poderão ser realizadas quaisquer obras que impliquem alteração 
do empreendimento sem prévia comunicação ao Turismo de Portugal, 
I.P., para efeitos da verificação da manutenção da utilidade turística que 
agora se atribui, sem prejuízo de outros pareceres ou autorizações por 
parte daquele organismo, legalmente devidos.

9 de janeiro de 2013. — A Secretária de Estado do Turismo, Cecília 
Felgueiras de Meireles Graça.

306612965 

 Despacho n.º 1604/2013
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei 

n.º 86 -A/2011, de 12 de julho (Lei Orgânica do XIX Governo Cons-
titucional) e do disposto nos artigos 36.º a 41.º e 137.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, no uso da competência que me foi delegada pelo 
Ministro da Economia e do Emprego, no despacho n.º 10353/2011, de 
5 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 17 
de agosto de 2011, e considerando ainda que, nos termos do n.º 4 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 129/2012, de 22 de junho, os poderes do 
Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I.P. relativos ao Serviço de 
Inspeção de Jogos estão delegados, por força da lei, na Comissão de 
Jogos, nos termos do artigo 7.º, n.º 3, subdelego nesta Comissão, no 
âmbito do exercício dos poderes de regulação e fiscalização dos jogos 
de fortuna e azar, as seguintes competências:

1.1. No que se refere ao controlo da atividade do jogo nos casinos:
a) Autorizar a transferência para terceiros da exploração das atividades 

que constituem obrigações contratuais das concessionárias das zonas 
de jogo, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto -Lei 
n.º 422/89, de 2 de dezembro, na sua redação atual;

b) Autorizar o encerramento dos casinos, nos termos do artigo 28º do 
Decreto -Lei n.º 422/89, sob proposta das concessionárias;

c) Autorizar as concessionárias das zonas de jogo a explorar o jogo 
do bingo em salas com os requisitos regulamentares, em regime igual 
ao dos casinos, mas fora destes, desde que sejam situadas na área do 
município em que estes se achem localizados, nos termos do n.º 4 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 422/89;

d) Autorizar a exploração de novos tipos de jogos de fortuna ou azar, 
nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 422/89;
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e) Autorizar por ocasião de manifestações de relevante interesse tu-
rístico, a exploração e a prática fora dos casinos de jogos não bancados, 
nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 422/89;

f) Autorizar, por tempo determinado, a exploração e prática de quais-
quer jogos de fortuna ou azar a bordo de aeronaves ou navios registados 
em Portugal, quando fora de território nacional, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 422/89;

g) Ordenar ou autorizar, quando circunstâncias excecionais o justifi-
quem, a suspensão por período determinado do funcionamento das salas 
de jogo ou de outras dependências ou anexos dos casinos, nos termos 
do artigo 31º do Decreto -Lei n.º 422/89;

h) Autorizar a atribuição da direção das salas de jogos a um adjunto da 
direção do Casino, bem como a nomeação dos substitutos do diretor do 
serviço de jogos nos termos do n.ºs 1 e 3 do artigo 75.º do Decreto -Lei 
n.º 422/89;

i) Autorizar as concessionárias das zonas de jogo do Estoril, Espinho 
e Póvoa de Varzim a efetuar a dedução prevista, respetivamente, na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 56/84, de 9 
de agosto, na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 15/2003, 
de 30 de janeiro, e na alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto Re-
gulamentar n.º 29/88, de 3 de agosto, com observância do disposto no 
despacho conjunto dos Secretários de Estado das Obras Públicas e do 
Turismo, de 28 de fevereiro de 1992, publicado no Diário da República, 
2ª Série, de 5 de maio do mesmo ano.

j) Praticar os atos contratuais e administrativos necessários à gestão 
ordinária da execução dos contratos de concessão da exploração de jogos 
de fortuna ou azar vigentes;

k) Fixar novos prazos, na sequência da aplicação de multas por infra-
ção administrativa que resultem da inobservância de quaisquer prazos, 
nos termos do n.º 1 do artigo 132.º do Decreto -Lei n.º 422/89, de 2 de 
dezembro;

1.2. No que se refere ao controlo da atividade de jogo nas salas do 
bingo:

a) Ordenar como sanção acessória e sem prejuízo da aplicação das mul-
tas previstas, o encerramento das salas de jogo do bingo por um período 
de oito dias a seis meses, quando se trate de infrações muito graves, nos 
termos do n.º 6 do artigo 39.º do Decreto -Lei n.º 31/2011, de 4 de março;

b) Rescindir contratos de concessão de exploração de salas de jogo 
do bingo, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do Decreto -Lei n.º 31/2011, 
de 4 de março.

2 — As competências cometidas à Comissão de Jogos do Turismo 
de Portugal, I.P. pelo presente despacho podem ser subdelegadas nos 
termos legais.

3 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assina-
tura, sendo ratificados todos os atos que, no âmbito das competências 
ora subdelegadas, tenham sido praticados desde 1 de outubro de 2012 
pela Comissão de Jogos do Turismo de Portugal, I.P.

17 de janeiro de 2013. — A Secretária de Estado do Turismo, Cecília 
Felgueiras de Meireles Graça.

206693099 

 Direção-Geral do Consumidor

Despacho n.º 1605/2013
Considerando a publicação do Decreto Regulamentar n.º 38/2012, 

de 10 de abril que definiu a missão, atribuições e tipo de organização 
interna da Direção -Geral do Consumidor;

Considerando ainda a publicação da Portaria n.º 5/2013, de 9 de 
janeiro, que definiu a estrutura nuclear e as competências das unidades 
orgânicas nucleares da Direção -Geral do Consumidor e fixa o número 
máximo de unidades orgânicas flexíveis em um;

Assim, nos termos do previsto no artigo 21.º, n.º 5 da Lei n.º 4/2004, 
de 15 de janeiro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 116/2011, de 
5 de dezembro, e no artigo 7.º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
é criada, na dependência direta da Diretora -Geral da Direção -Geral do 
Consumidor, a Divisão de Publicidade, à qual compete:

a) Analisar e acompanhar a publicidade, comercial ou institucional, 
bem como os processos e técnicas de promoção de vendas;

b) Averiguar as reclamações que lhe são submetidas em matéria de 
publicidade bem como as reclamações dos consumidores exaradas no 
livro de reclamações;

c) Fiscalizar a publicidade e instruir os correspondentes processos 
de contraordenação, desenvolvendo os procedimentos necessários à 
decisão superior;

d) Apresentar para decisão superior as propostas de recomendações 
dirigidas aos operadores económicos e às associações de empresas em 
matéria de publicidade;

e) Apresentar para decisão superior as propostas de avisos públicos 
em matéria de publicidade, nomeadamente através dos órgãos de co-
municação social, quando estejam em causa os direitos e interesses dos 
consumidores;

f) Preparar e acompanhar os trabalhos do Conselho Nacional do 
Consumo relativos à comissão de publicidade.

O presente despacho produz efeito a partir de 10 de janeiro de 2013.
11 de janeiro de 2013. — A Diretora -Geral, Teresa Moreira.

206697116 

 Despacho n.º 1606/2013
O Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de abril, definiu a missão, 

as atribuições e o tipo de organização da Direção -Geral do Consumidor. A 
Portaria n.º 5/2013, de 9 de janeiro, determinou a sua estrutura nuclear e 
definiu as competências das unidades orgânicas nucleares, estabelecendo 
o número máximo de unidades flexíveis do serviço.

Com vista a assegurar o normal funcionamento da Direção -Geral 
do Consumidor importa, agora, proceder à designação, em regime de 
substituição, dos dirigentes intermédios de 1.º grau.

Assim, nos termos dos números 1,2 e 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro e suas alterações posteriores, determino o seguinte:

1 — Designo, em regime de substituição, no cargo de direção inter-
média de 1.º grau (diretor de serviços) da Direção de Serviços de Co-
municação ao Consumidor, a licenciada Ana Maria Branca de Miranda 
de Sousa Rego, técnica superior do mapa de pessoal da Direção -Geral 
do Consumidor.

2 — Designo, em regime de substituição, no cargo de direção in-
termédia de 1.º grau (diretor de serviços) da Direção de Serviços de 
Direito do Consumo, a licenciada Ana Catarina Ferreira Marques da 
Fonseca, técnica superior do mapa de pessoal da Direção -Geral do 
Consumidor.

3 — Designo, em regime de substituição, no cargo de direção in-
termédia de 1.º grau (diretor de serviços) da Direção de Serviços de 
Assuntos Internacionais, a licenciada Fernanda Maria dos Santos Ferreira 
Dias, técnica superior do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros.

4 — Estas designações fundamentam -se na experiência profissional 
das licenciadas Ana Maria Branca de Miranda de Sousa Rego, Ana 
Catarina Ferreira Marques da Fonseca e Fernanda Maria dos Santos 
Ferreira Dias, e nas suas reconhecidas aptidões para o desempenho 
das funções inerentes aos cargos, tal como atestam as respetivas notas 
curriculares, que são publicadas em anexo ao presente despacho e dele 
fazem parte integrante.

5 — As designações produzem efeitos a partir de 10 de janeiro.
22 de janeiro de 2013. — A Diretora -Geral, Teresa Moreira.

Nota Curricular
Nome: Ana Maria Branca de Miranda de Sousa Rego
Data de nascimento: 7 de dezembro de 1950
Habilitações académicas: Licenciatura em Sociologia pelo ISCTE 

em 1975
Formação específica:
Formadora certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Pro-

fissional.
Formadora certificada, para professores do ensino básico e secun-

dário, pelo Conselho Científico — Pedagógico de Formação Contínua 
de Professores.

Experiência profissional:
Desde julho de 2007 — Diretora de Serviços de Comunicação ao 

Consumidor da Direção -Geral de Consumidor.
Janeiro de 2006 a julho de 2007 — Chefe de Divisão do Gabinete 

de Comunicação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
(ASAE), sendo responsável por promover a difusão da informação para 
os diferentes grupos de público. Representante da ASAE no Commu-
nications Working Group of Advisory Forum da EFSA — European 
Food Safety Agency).

Março a dezembro de 2005 — Diretora de Comunicação de Riscos 
da Agência Portuguesa de Segurança Alimentar (APSA), sendo respon-
sável pela estratégia de comunicação de riscos em matéria de segurança 
alimentar e pela comunicação em situação de crise. Representante da 
APSA no Communications Working Group of the Advisory Forum da 
EFSA (European Food Safety Agency)
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2002/2005 — Assessora principal do Instituto do Consumidor, na 
área da formação, tendo realizado ações de formação para professores 
dos diferentes níveis de ensino. Coordenação da Rede de Educação do 
Consumidor. Conceção de fichas para prevenção da obesidade infantil. 
Revisão técnica da tradução da Agenda Europa. Colaboração no projeto 
europeu DOLCETA.

1999/2002 — Diretora da Unidade Técnica do Observatório do Co-
mércio (OC), sendo responsável pela estrutura organizativa do Obser-
vatório do Comércio. Divulgação dos estudos do OC. Coordenação do 
Relatório “Observar o Comércio em Portugal”.

1993/1999 — Assessora principal do Instituto do Consumidor 
(IC) na área da informação, sendo responsável pelas relações com 
a comunicação social e porta -voz do IC. Conceção e elaboração de 
materiais informativos: impresso em papel, para rádio, produção 
de vídeos.

1990/ 1993 — Chefe de Divisão de Informação do Instituto Nacional 
Defesa do Consumidor (INDC), sendo responsável pela informação aos 
consumidores sensibilizando -os para o exercício dos seus direitos e 
deveres e pelas relações com os órgãos de comunicação social.

1992/ 199 — Chefe da Divisão de Documentação (INDC) em acu-
mulação.

1989/1990 — Chefe de Divisão de Relações Internacionais do Ins-
tituto da Juventude. Acompanhamento de projetos de cooperação com 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Coordenação do projeto 
“Juventude para a Europa”.

1985/1989 — Técnica superior do Instituto Nacional de Defesa do 
Consumidor na área da informação, sendo responsável pela produção 
de material informativo: desdobráveis, folhas, filmes vídeo, spots de 
rádio e exposições itinerantes.

1983/1985 — Técnica superior do Gabinete de Defesa do Consumidor 
na área do controlo da publicidade. Organização do sistema de observa-
ção permanente da publicidade tendo em vista o seu controlo.

1980/1983 — Técnica superior do Instituto de Qualidade Alimentar 
na área da formação de populações rurais.

1975/1980 — Técnica superior da Direção Geral do Comércio Interno 
no núcleo de defesa do consumidor. Coordenação da Campanha de 
Educação Alimentar de 1977 a 1980.

Nota Curricular
Nome: Ana Catarina Ferreira Marques da Fonseca
Data de nascimento: 10 de fevereiro de 1971
Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Cooperativa de 

Ensino Universidade Lusíada de Lisboa em 1995.
Pós -graduação em Legística e Ciência da Legislação, no Instituto 

Ciências Jurídico Políticas da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa em 2009.

Formação específica
Frequência de cursos e participação em seminários, congressos, con-

ferências, nas áreas jurídicas em geral e no direito do consumo em 
especial.

Experiência profissional
Desde 30 de janeiro de 2012 — Coordenadora da Direção de Serviços 

de Direito do Consumo da Direção -Geral do Consumidor (Despacho 
n.º 1/DG/2012, de 30 de janeiro).

De 4 de abril de 2001 até janeiro de 2012 — Técnica superior do 
mapa de pessoal da Direção -Geral do Consumidor, desempenhando as 
seguintes funções na Direção de Serviços de Direito do Consumo:

a) Análise de projetos de diploma, em especial, na área da defesa 
dos consumidores

b) Preparação de anteprojetos de diploma na área da defesa dos con-
sumidores, dos quais se destacam:

i) Ficha Técnica da Habitação (Decreto -Lei n.º 68/2004, de 25 de 
março);

ii) Segurança geral de produtos (Decreto -Lei n.º 69/2005, de 17 de 
março);

iii) Livro de Reclamações (Decreto -Lei n.º 156/2005 de 15 de setem-
bro, com as alterações subsequentes);

iv) Estabelecimentos de Bronzeamento Artificial (Decreto -Lei 
n.º 205/2005, de 28 de novembro);

v) Reclamação das cauções prestadas no âmbito dos Serviços Públicos 
Essenciais (Decreto -Lei n.º 100/2007, de 2 de abril);

c) Emissão de pareceres sobre projetos de diplomas em matérias com 
relevância para a proteção do consumidor;

d) Acompanhamento de Dossiers comunitários na área da defesa dos 
consumidores:

i) Acompanhamento e participação no processo legislativo euro-
peu;

ii) Participação nos trabalhos do grupo “Consumidores” durante a 
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia de 2007.

e) Participação na conceção de materiais informativos impressos 
em papel e ou em formato digital relacionados com a defesa do con-
sumidor.

De 8 de setembro de 1997 a 3 de abril de 2001 — contratada em 
regime de aquisição de serviços e de avença pelo Instituto do Consu-
midor.

De junho de 1997 a março de 2001 — exercício da advocacia, como 
estagiária.

Nota curricular
Nome: Fernanda Maria dos Santos Ferreira Dias
Data de nascimento: 22 de janeiro de 1969
Habilitações académicas:
Licenciatura em Relações Internacionais (1987 -1991) pelo Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) — Universidade Téc-
nica de Lisboa

Curso conducente ao Mestrado em Relações Internacionais/estudos 
europeus (1991 -1993), ISCSP — UTL.

Formação específica
Curso FORGEP (Programa de Formação em Gestão Pública), minis-

trado pelo INA em 2011, com a duração total de 120 horas.
Entre 1977 e 1989: Diplomas “Proficiency in English” e “First Cer-

tificate in English”, Cambridge University; Grau Adiantado de Francês, 
Centro Internacional de Línguas; “Zentrale Mittelstufenprüfung”, Goethe 
Institut/Lisboa; Alemão na cidade de Kassel (Alemanha — 1 mês, 1989).

Curso para diplomatas de grau superior da Alliance Française, em 
Bruxelas (outubro a dezembro de 2006) e no Goethe Institut em Bruxelas 
(dois semestres em 2008).

Curso “Técnicas de negociação europeia” (em inglês), Instituto Eu-
ropeu de Administração Pública, Maastricht, março de 1995 e fevereiro 
de 2007.

Curso “Técnicas de negociação” em língua inglesa, novembro de 
1998, Comissão Europeia (Bruxelas) e CENAD — Centre for European 
Negotiation and Decision -Making, em dezembro de 2012.

Experiência profissional:
Desde setembro de 2010 — Diretora de Serviços de Assuntos Interna-

cionais e de Segurança do Consumo, na Direção -Geral do Consumidor 
(DGC), Ministério da Economia e do Emprego, com atuação na área 
internacional definida pelo Decreto Regulamentar n.º 38/2012, de 10 de 
abril, nomeadamente zelando pela participação nas atividades e ações 
conjuntas da União Europeia e das organizações internacionais relacio-
nadas com o âmbito das suas atribuições, como por exemplo através do 
acompanhamento do processo legislativo europeu e da dinamização da 
ligação às redes de cooperação europeias e internacionais de defesa do 
consumidor; coordenando as relações internacionais da DGC e contri-
buindo para a representação da DGC nas comissões, grupos de trabalho 
ou outras atividades de organismos nacionais ou internacionais.

Desde 30 de janeiro de 2012 — Substituta da Diretora -Geral do 
Consumidor, nas suas faltas e impedimentos, com competência para 
a prática dos atos necessários à gestão da Direção -Geral do Consu-
midor (Despacho n.º 8806/2012, publicado no Diário da República, 
2.ª série — N.º 127 — 3 de julho de 2012).

Entre fevereiro de 2004 e agosto de 2010 — Conselheira técnica 
principal na Representação Permanente de Portugal junto da União 
Europeia. Nesta Representação Permanente foi responsável pelos do-
mínios da competitividade, política de consumidores e turismo, tendo 
representado Portugal e conduzido diversas negociações de legislação 
comunitária. Ainda neste contexto, presidiu a vários grupos de trabalho 
europeus durante a Presidência Portuguesa do Conselho de Ministros 
da União Europeia em 2007.

Desde 1999 a início de 2004 — Chefe de Divisão no Ministério dos 
Negócios Estrangeiros (Direção -Geral dos Assuntos Comunitários) 
responsável por assuntos do mercado interno europeu.

1992 e 2000 — Participação nos trabalhos de diversos grupos europeus 
durante as Presidências Portuguesas do Conselho de 1992 e 2000.

Entre 1997 e 1999 — Perita nacional destacada na Comissão Europeia, 
em Bruxelas, encarregue de temas de relações externas no contexto do 
mercado único europeu.

De 1991 a 2004 — Integrou a rede de conferencistas da Comissão Eu-
ropeia “Team Europe” tendo proferido palestras em temas europeus.
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De 20 de maio a 10 de junho de 1995 — Representou Portugal numa 
visita individual aos Estados Unidos da América, a convite pessoal do 
Governo deste país (International Visitor Program).

Em 1993/94 — Técnica superior do Ministério da Defesa Nacional, 
responsável por assuntos de relações externas bilaterais, por um período 
de 6 meses.

Entre 1990 e 1991 — Trabalhou com o responsável pela comunicação 
e imagem do gabinete da Representação da Comissão Europeia em Lis-
boa. Foi ainda responsável pelas atividades de formação, tendo lecionado 
seminários semanais a grupos de visitantes. Trabalhou especificamente 
para as comemorações do Ano Europeu do Turismo em 1990.

Desde 1991 — Técnica superior de nomeação definitiva do quadro 
de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, responsável por 
assuntos da União Europeia.

206697181 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 1255/2013

Procedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos 
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, de cinco 
postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico 
do mapa de pessoal da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto 
e de um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente 
técnico do mapa de pessoal da Escola de Hotelaria e Turismo de 
Viana do Castelo do Turismo de Portugal, I. P.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 6.º, da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 7.º e do artigo 50.º, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro (LVCR), com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, 
de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, 64 -B/2011, de 30 
de dezembro, e no n.º 3 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo 
do Turismo de Portugal, de 27 de dezembro de 2012, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal 
comum com vista ao preenchimento de dois postos de trabalho da 
carreira e categoria de técnico superior, de cinco postos de trabalho 
da carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da 
Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e de um posto de trabalho 
da carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da 
Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo do Turismo de 
Portugal, I. P., na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

2 — O presente procedimento concursal é aberto em cumprimento 
do previsto no artigo 106.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
visando o reposicionamento das situações de transição desajustadas 
dos trabalhadores das Escolas de Hotelaria de Turismo do Turismo de 
Portugal.

3 — Para efeitos do estipulado no n.os 1 e 3 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, declara -se não estarem constituídas reser-
vas no próprio serviço e não ter sido efetuada consulta prévia à ECCRC, 
por ter sido considerada temporariamente dispensada, uma vez que ainda 
não foi publicitado qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento

4 — O presente procedimento concursal visa o recrutamento por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
o preenchimento dos postos de trabalho mencionados no precedente 
ponto 1, sendo o recrutamento efectuado de entre trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previa-
mente estabelecida.

5 — Legislação aplicável: o presente procedimento concursal 
rege -se pelas disposições aplicáveis da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, na sua redação atual, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, da Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e do Código de Procedimento 
Administrativo.

6 — Prazo de validade: o presente procedimento é válido para os 
postos de trabalho em referência e caduca com a sua ocupação, sem 
prejuízo das demais causas legalmente estabelecidas para a cessação 
do procedimento concursal.

7 — Caracterização dos postos de trabalho a preencher e identificação 
dos respetivos locais de trabalho de exercício das funções:

7.1 — Dois postos de trabalho de técnico superior com local de tra-
balho na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, identificados pelas 
seguintes referências e respetivo descritivo funcional:

Referência TS1/TF/EHT Porto/2013 (1 posto de trabalho)
Prestar apoio no âmbito da seleção de alunos — formação contínua. Asse-

gurar a organização de processos de alunos — formação contínua. Apoiar na 
elaboração e gestão de horários. Acompanhar a organização e implementação 
do Plano de formação contínua. Apoiar a organização, acompanhamento 
e avaliação dos Estágios. Prestar apoio à elaboração de candidaturas para 
financiamento da formação contínua. Controlo da execução física da for-
mação para efeitos de FSE e registo informático. Organização e reposição 
de aulas. Garantir a organização dos processos técnico -pedagógicos da for-
mação contínua e a organização dos processos individuais do corpo docente.

Requisitos específicos
Habilitações académicas:
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos.

Conhecimentos e capacidades específicas:
Experiência profissional comprovada mínima de 5 anos na área da 

coordenação pedagógica ou da gestão da formação na área de formação 
contínua.

Experiência na organização dos processos individuais do corpo do-
cente.

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, preferencial-
mente em sistemas de informação de utilização transversal, designada-
mente ferramentas de gestão da formação, gestão de recursos humanos, 
gestão documental e sistema integrado de informação e gestão do FSE 
(Fundo Social Europeu).

Conhecimento de Línguas (Inglês).

Referência TS2/TF/EHT Porto/2013 (1 posto de Trabalho)
Prestar apoio no âmbito da seleção de alunos — formação inicial. As-

segurar a organização de processos de alunos — formação inicial; apoiar 
na elaboração e gestão de horários; acompanhar a organização e imple-
mentação do Plano de formação inicial; apoiar a organização, acompanha-
mento e avaliação dos Estágios; prestar apoio à elaboração de candidaturas 
para financiamento da formação inicial; controlo da execução física da 
formação para efeitos de FSE e registo inicial; organização e reposição 
de aulas. Garantir a organização dos processos técnico -pedagógicos da 
formação inicial.

Requisitos específicos
Habilitações académicas:
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos.

Conhecimentos e capacidades específicas:
Experiência na coordenação das atividades de formação e de ex-

ploração hoteleira das áreas técnicas, preferencialmente na área de 
Restaurante/Bar.

Experiência profissional comprovada mínima de 5 anos na área da 
coordenação pedagógica ou da gestão da formação na área de formação 
inicial.

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, preferencial-
mente em sistemas de informação de utilização transversal, designada-
mente ferramentas de gestão da formação, gestão documental e sistema 
integrado de informação e gestão do FSE (Fundo Social Europeu).

Conhecimento de Línguas (Inglês)

7.2 — Cinco postos de trabalho de assistente técnico com local de 
trabalho na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto, identificados pelas 
seguintes referências e respetivo descritivo funcional:

Refª AT1/AA&F/EHT Porto/2013 (1 posto de trabalho)
Assegurar, no âmbito da gestão contabilística e financeira, a clas-

sificação, confirmação e organização dos processos contabilísticos, e 
respetivo registo nos sistemas informáticos adequados. Prestar apoio na 
elaboração dos orçamentos de despesa e receita. Assegurar a receção, 
registo em sistema, classificação, distribuição e expedição de toda a 
documentação recebida e expedida. Organizar, executar e manter atu-
alizado o arquivo.

No âmbito da gestão de RH, prestar apoio no controlo de assiduidade 
(formadores externos e Professores ME), nomeadamente na verificação 
das notas de honorários.
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Assegurar o tratamento dos apoios sociais, atendimento ao público e 
telefónico e a execução de atividades de apoio administrativo.

Assegurar, de forma sistematizada, a prestação de informação diversa 
(contagem de refeições, subsídios de transporte, mapas candidaturas 
FSE).

Requisitos específicos
Habilitações académicas:
12.º Ano de escolaridade.

Conhecimentos e capacidades específicas:
Conhecimentos de contabilidade geral.
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador, preferencialmente 

nos sistemas informáticos em aplicação na rede escolar nomeadamente, 
Sicgest, Portal das Escolas e Programa de Gestão Documental — Q2.

Experiência profissional comprovada em funções semelhantes mí-
nima de 5 anos.

Experiencia em gestão de tesouraria, nomeadamente controlo e análise 
das despesas de fundo fixo permanente e verificação das receitas.

Experiencia em elaboração de propostas financeiras e acompanha-
mento da sua tramitação.

Refª AT2/AA&F/EHT Porto/2013 (1 posto de trabalho)
Assegurar, no âmbito da gestão contabilística e financeira, a classifica-

ção, confirmação e organização dos processos contabilísticos, e respectivo 
registo nos sistemas informáticos adequados. Prestar apoio na elaboração 
dos orçamentos de despesa e receita. Assegurar a recepção, registo em 
sistema, classificação, distribuição e expedição de toda a documentação 
recebida e expedida. Organizar, executar e manter actualizado o arquivo.

No âmbito da gestão de RH, prestar apoio no controlo de assiduidade 
(formadores externos e Professores ME), nomeadamente na verificação 
das notas de honorários.

Assegurar o tratamento dos Apoios Sociais, atendimento ao público e 
telefónico e a execução de actividades de apoio administrativo.

Assegurar, de forma sistematizada, a prestação de informação diversa 
(contagem de refeições, subsídios de transporte, mapas candidaturas 
FSE).

Requisitos específicos
Habilitações académicas:
12.º Ano de escolaridade.

Conhecimentos e capacidades específicas:
Conhecimentos de contabilidade geral.
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador, preferencialmente 

nos sistemas informáticos em aplicação na rede escolar, nomeadamente, 
Sicgest, Portal das Escolas e Programa de Gestão Documental — Q2.

Experiência profissional comprovada em funções semelhantes mí-
nima de 5 anos.

Experiência na verificação e processamento de dados de execução 
física e financeira para efeitos de FSE (Fundo Social Europeu).

Experiência em análise e conferência de contas correntes de forne-
cedores e clientes.

Refª AT3/AA&F/EHT Porto/2013 (1 posto de trabalho)
Assegurar, no âmbito da gestão contabilística e financeira, a classifica-

ção, confirmação e organização dos processos contabilísticos, e respectivo 
registo nos sistemas informáticos adequados. Prestar apoio na elaboração 
dos orçamentos de despesa e receita. Assegurar a recepção, registo em 
sistema, classificação, distribuição e expedição de toda a documentação 
recebida e expedida. Organizar, executar e manter actualizado o arquivo.

No âmbito da gestão de RH, prestar apoio no controlo de assiduidade 
(formadores externos e Professores ME), nomeadamente na verificação 
das notas de honorários.

Assegurar o tratamento dos Apoios Sociais, atendimento ao público e 
telefónico e a execução de actividades de apoio administrativo.

Assegurar, de forma sistematizada, a prestação de informação diversa 
(contagem de refeições, subsídios de transporte, mapas candidaturas 
FSE).

Requisitos específicos
Habilitações académicas:
12.º Ano de escolaridade.

Conhecimentos e capacidades específicas:
Conhecimentos de contabilidade geral.
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador, preferencial-

mente nos sistemas informáticos em aplicação na rede escolar nomea-
damente, Sicgest, Portal das Escolas e Q2.

Experiência profissional comprovada em funções semelhantes mí-
nima de 5 anos.

Experiencia em reconciliações de conta -caixa, faturação e apuramento 
de receitas.

Experiencia em elaboração de propostas financeiras e acompanha-
mento da sua tramitação.

Referência AT4/FC/EHT Porto/2013 (1 posto de trabalho)
Planeamento e organização da formação teórica e prática das com-

ponentes técnicas dos cursos das áreas de CP/RB, em articulação com 
a coordenação da formação da Escola. Planeamento e coordenação 
das atividades co -curriculares dos cursos de CP/RB. Planeamento 
e organização dos horários das disciplinas teóricas e práticas dos 
cursos das áreas de CP/RB, em articulação com a coordenação da 
formação da Escola. Planeamento, organização, acompanhamento 
e avaliação da formação prática em contexto real de trabalho dos 
cursos das áreas de CP/RB, em articulação com a coordenação de 
formação da Escola.

Coordenação das atividades de avaliação da formação dos cursos de 
CP/RB, em articulação com os OET’s das Turmas destes cursos e com 
a coordenação da formação da Escola.

Gestão da equipa de Formadores externos afetos aos cursos das 
áreas de CP/RB, em articulação com a coordenação de formação 
da Escola.

Planeamento e controlo das necessidades de matérias -primas para o 
desenvolvimento dos cursos das áreas de CP/RB.

Organização e controlo de atividades de produção e exploração ho-
teleira.

Gestão dos equipamentos e espaços afetos à execução dos cursos das 
áreas de CP/RB, em articulação com a coordenação técnica da Escola.

Participação nas atividades de certificação profissional, nomeada-
mente na realização de provas de aferição de conhecimentos e de provas 
de avaliação de conhecimentos, em articulação com a coordenação de 
certificação da escola.

Requisitos específicos
Habilitações académicas:
12.º Ano de escolaridade ou curso de formação profissional Nível 

IV. Preferencialmente formação de nível superior ou especialização em 
alimentação — fontes, cultura e sociedade.

Conhecimentos e capacidades específicas:
Formação pedagógica de formadores.
Experiência em organização e controlo de atividades do self -service 

dos alunos.
Experiência profissional no sector e na área de formação, preferen-

cialmente na área de Restaurante/Bar.
Conhecimento da língua inglesa.
Bons conhecimentos de informática (Word, Excel, Power point e 

internet).
Capacidade de gestão e coordenação de equipas e bom relacionamento 

interpessoal.

Refª AT5/Sec. Alunos/EHT Porto/2013 (1 posto de trabalho)
Prestar apoio à área da formação através da organização, manuten-

ção e arquivo dos processos de formandos e formadores externos da 
Formação Inicial e Contínua, garantindo a atualização dos indicadores 
físicos. Assegurar a receção de inscrições e matriculas, a serem faturadas 
e cobradas pela área Administrativa e Financeira.

Assegurar o controlo mensal da assiduidade, verificando nomeada-
mente aulas previstas e dadas, de formadores (internos, externos e do 
ME).

Assegurar a elaboração de pautas e a emissão de declarações, certi-
ficados e diplomas.

Assegurar o atendimento ao público e telefónico, a execução de ativi-
dades de apoio administrativo e a prestação de informação diversa.

Requisitos específicos
Habilitações académicas:
12.º Ano de escolaridade.

Conhecimentos e capacidades específicas:
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, em técnicas de 

secretariado preferencialmente, em sistemas de informação de utiliza-
ção transversal, designadamente: ferramentas de gestão da formação, 



Diário da República, 2.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013  4265

gestão documental e Sistema Integrado de Informação e Gestão do FSE 
(Fundo Social Europeu).

Experiência profissional comprovada em funções semelhantes no 
mínimo de 5 anos.

Experiência em tratamento de dados com vista ao apuramento de 
indicadores de execução física.

Experiência em preparação e organização processual de ações de 
formação e workshops, preferencialmente nas áreas de restauração, 
hotelaria e turismo.

Experiência em processos de seleção, inscrição, matrículas e manu-
tenção/arquivo dos processos dos formandos.

Experiência em organização e atualização de processos técnico-
-pedagógicos.

7.3 — Um posto de trabalho de assistente técnico com local de traba-
lho na Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo, identificado 
pelas seguintes referência e respetivo descritivo funcional:

Referência AT/FC/EHT Viana do Castelo/2013 (1 posto de traba-
lho)

Planeamento e organização da formação teórica e prática das com-
ponentes técnicas dos cursos das áreas de CP/RB, em articulação com 
a Direção da Escola.

Planeamento e coordenação das atividades curriculares dos cursos 
de CP/RB.

Planeamento e organização dos horários das disciplinas teóricas e 
práticas dos cursos das áreas de CP/RB, em articulação com a Direção 
da Escola.

Planeamento, organização, acompanhamento e avaliação da formação 
prática em contexto real de trabalho dos cursos das áreas de CP, em 
articulação com a Direção da Escola.

Coordenação das atividades de avaliação da formação dos cursos de 
CP/RB, em articulação com os OET’s das Turmas destes cursos e com 
a Direção da Escola.

Gestão da equipa de formadores externos afetos aos cursos das áreas 
de CP/RB, em articulação com a Direção da Escola.

Planeamento e controlo das necessidades de matérias -primas para o 
desenvolvimento dos cursos das áreas de CP.

Organização e controlo das atividades de produção e exploração 
hoteleira.

Gestão dos equipamentos e espaços afetos à execução dos cursos das 
áreas de CP, em articulação com a Direcção da escola.

Participação nas atividades de certificação profissional, nomeada-
mente na realização de provas de aferição de conhecimentos e de provas 
de avaliação de conhecimentos, em articulação com a coordenação de 
certificação da sede de Agrupamento.

Requisitos específicos
Habilitações académicas:
12.º Ano de escolaridade ou curso técnico de cozinha/pastelaria (Ní-

vel III).

Conhecimentos e capacidades específicas:
Formação pedagógica de formadores.
Experiência profissional no sector, preferencialmente em cargos de 

chefia/Direção de Cozinha/Pastelaria, Restaurante e Bar.
Bons conhecimentos de informática (Word, Excel, Power point e 

internet).
Capacidade de gestão e coordenação de equipas e bom relacionamento 

interpessoal.
Experiência na realização de workshops nas áreas de cozinha.
Conhecimentos específicos da gastronomia nacional e internacio-

nal.
Experiência na coordenação e serviços de exploração hoteleira.
Experiência na coordenação e orientação de equipas de cozinha.
Conhecimento da língua inglesa.

7.4 — Composição do Júri:
Presidente: Arq.ª Dora Gonzalez de Araújo, Diretora da Escola de 

Hotelaria e Turismo do Porto.
Vogais efetivos: 1.º  - Dra. Helena Maria Soares Cardoso, Coorde-

nadora de Formação da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, que 
substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos; 2.º  - Dra. Cristina 
Maria Félix Almeida Lima, Directora da Escola de Hotelaria e Turismo 
de Viana do Castelo.

Vogais suplentes: 1.º  - Dra. Sara Maria Pinto Nogueira Barbosa, Coor-
denadora Técnica da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto; 2.º  - Dra. 

Sara Maria Queiroz Mesquita Oliveira Bastos Neves de Carvalho, técnica 
superior da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto.

8 — Posicionamento remuneratório: considerando o preceituado no 
artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação 
atual, o posicionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados 
será objeto de negociação e terá lugar imediatamente após o termo do 
procedimento concursal.

Nos termos dos artigos 24.º e 26.º da Lei n.º 55/2010, de 31 de dezem-
bro, cuja vigência se mantém face ao disposto no n.º 1 do artigo 20.º da 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento de Estado para 2012) 
não haverá, no decurso do ano civil de 2012, qualquer valorização remu-
neratória dos trabalhadores candidatos a procedimentos concursais.

A posição remuneratória de referência é a 2.ª posição da carreira/ca-
tegoria de técnico superior para os titulares de licenciatura ou de grau 
académico superior e a 1.ª posição remuneratória nos restantes casos, 
quando aplicável.

9 — Requisitos de admissão relativos ao trabalhador: ser detentor 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou 
encontrar -se em situação de mobilidade especial e possuir os requisitos 
enunciados no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

10 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do serviço idênticos aos postos de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o procedimento, nos termos do previsto na alínea l) 
do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

11 — Formalização de candidaturas: através do preenchimento obriga-
tório do formulário de candidatura, disponível na funcionalidade “Proce-
dimentos Concursais” da página eletrónica do Turismo de Portugal, I. P. 
em www.turismodeportugal.pt, o qual deverá ser dirigido ao Presidente 
do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I. P.

11.1 — A apresentação das candidaturas deverá ser efetuada em 
suporte de papel e entregue pessoalmente na receção do Turismo de 
Portugal, I. P. durante o horário de expediente (9h30 às 12h30 e das 
14h00 às 17h00) ou remetida pelo correio em carta registada com aviso 
de receção, dirigida à Direção de Recursos Humanos, para o endereço 
Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050 -124 Lisboa.

11.2 — Do formulário da candidatura devem constar, obrigato-
riamente, os elementos referidos no n.º 1 do artigo 27.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, bem como expressa a Referência do posto 
de trabalho a que se candidata.

11.3 — E deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Cópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas 

com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
c) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devi-

damente atualizada, da qual conste a modalidade da relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado de que é titular, a categoria, 
a posição remuneratória correspondente à posição que aufere nessa data, 
o tempo de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que 
ocupa e o grau de complexidade das mesmas, para efeitos da alínea c) do 
n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril;

d) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo Serviço a que o 
candidato se encontra afeto, devidamente atualizada, da qual conste a 
atividade que se encontra a exercer, em conformidade com o estabelecido 
no mapa de pessoal aprovado;

e) Currículo profissional detalhado, datado e assinado;
f) A avaliação de desempenho relativa ao último período, não supe-

rior a 3 anos, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da citada 
Portaria.

12 — A não apresentação dos documentos a que se referem as alí-
neas a), c), d), e) e f) do número anterior determina a exclusão do 
procedimento concursal, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º 
da referida Portaria, salvo quando seja de admitir que a sua não apre-
sentação atempada se tenha devido a causas não imputáveis a dolo ou 
negligência do candidato, devidamente comprovadas; podendo o Júri, 
por sua iniciativa ou a requerimento do candidato, conceder um prazo 
suplementar razoável para apresentação dos documentos.

13 — A não apresentação dos documentos comprovativos das ações 
de formação e dos demais aduzidos pelos candidatos, determina a sua 
não consideração para efeitos de avaliação curricular.

14 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, 
a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
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15 — Métodos de Seleção — Considerando o caráter urgente do 
procedimento concursal, atenta a necessidade de dotar o Agrupamento 
Formativo do Porto de recursos, face à evidente atual afetação de recursos 
humanos nessas áreas abaixo da dotação constante dos respetivos mapas 
de pessoal, bem como o previsível elevado número de candidaturas, nas 
áreas a que respeita o presente recrutamento, é utilizado, ao abrigo do 
disposto no n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, conjugado com o 
n.º 2 do artigo 6.º da Portaria, um único método de seleção obrigatório, 
complementado com a Entrevista Profissional de Seleção.

15.1 — A valoração dos métodos anteriormente referidos será con-
vertida numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a especificidade 
de cada método, através da aplicação da seguinte fórmula de valoração 
final:

OF= 0,70 AC + 0,30 EPS
em que:

OF = Ordenação Final
AC = Avaliação curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

15.2 — Método de Seleção Obrigatório — Avaliação Curricular, com 
a ponderação de 70 %, em que são considerados os elementos de maior 
relevância para os postos a ocupar, designadamente:

a) Experiência nas funções descritas no ponto 7.;
b) A habilitação académica;
c) A avaliação do desempenho relativa aos últimos 3 anos em que o 

candidato executou atividade idêntica à do posto de trabalho a ocupar;
d) Formação profissional relacionada com as exigências e a compe-

tências necessárias ao exercício das funções.

15.3 — Método de Seleção Complementar — Entrevista Profissio-
nal de Seleção, com a ponderação de 30 %, destinada a avaliar, de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e os aspetos 
comportamentais evidenciados durante a entrevista, designadamente 
os relacionados com a capacidade de comunicação, de relacionamento 
interpessoal, a capacidade de adaptação e melhoria continua e a respon-
sabilidade com o serviço.

15.4 — A Entrevista Profissional de Seleção, de caráter público, é 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Para esse efeito será ela-
borada um ficha individual contendo o resumo dos temas abordados, 
os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, 
devidamente fundamentada.

16 — Utilização faseada dos métodos de seleção — Considerando 
o caráter urgente do procedimento concursal comum, nos termos do 
artigo 8.º da citada Portaria, será aplicado à totalidade dos candidatos o 
primeiro método de seleção obrigatório, sendo apenas aplicado o mé-
todo complementar a parte aos candidatos aprovados, até à satisfação 
das necessidades.

17 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponi-
bilizada na funcionalidade “Procedimentos Concursais”, em www.
turismodeportugal.pt.

18 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

19 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os candidatos excluídos serão notificados, 
por uma das formas previstas no n.º 3, para a realização da audiência 
dos interessados.

20 — As atas do Júri, das quais constam os parâmetros de avaliação 
e a ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e os sistemas de valoração dos métodos serão facultados 
aos candidatos sempre que solicitadas.

21 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, 
não lhes sendo aplicado o método de avaliação seguinte.

22 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

23 — Após homologação do Presidente do Conselho Diretivo do 
Instituto do Turismo de Portugal, a lista unitária de ordenação final 
dos candidatos é afixada em local visível e público das instalações do 
Turismo de Portugal, I. P., disponibilizada na respetiva página eletrónica, 
sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República 
com informação sobre a sua publicitação.

24 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
“A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
discriminação”.

21 de janeiro de 2013. — A Diretora Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

206695504 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura

Despacho normativo n.º 3/2013
O Regulamento (CE) n.º 73/2009, do Conselho, de 19 de janeiro, esta-

belece as regras comuns para os regimes de apoio direto aos agricultores 
no âmbito da Política Agrícola Comum e institui determinados regimes 
de apoio, entre eles, o apoio específico previsto no capítulo 5.

O Despacho normativo n.º 2/2010, de 29 de janeiro, alterado pelo 
Despacho normativo n.º 7/2012, de 11 de abril, estabelece as medidas 
de apoio a conceder para tipos específicos de agricultura relevantes 
para a proteção ou a valorização do ambiente, através da manutenção de 
sistemas pecuários baseados em raças autóctones, melhoria da qualidade 
de certos produtos agrícolas, assim como apoio a tipos de agricultura 
economicamente vulneráveis do sector dos produtos lácteos.

A forte crise que o sector leiteiro atravessa em Portugal, caraterizada pelos 
elevados custos de produção e uma diminuição do preço do leite, no que 
se refere ao leite de vaca, recomenda a alteração das regras de atribuição 
dos apoios criados pelo Despacho normativo n.º 2/2010, de 29 de janeiro.

Neste contexto, é aumentado o envelope financeiro da ação relativa ao 
leite de vaca, através da utilização prioritária de fundos subutilizados na 
medida de apoio a tipos de agricultura economicamente vulneráveis no 
sector do leite, assim como os valores indicativos unitários do pagamento 
complementar da referida ação.

Por outro lado, na sequência da entrada em vigor do Regulamento de 
execução (UE) n.º 1270/2012, da Comissão, de 21 de dezembro de 2012, 
foram comunicadas alterações no âmbito das medidas agroambientais 
adotadas ao abrigo do artigo 68.ºdo Regulamento (CE) n.º 73/2009, do 
Conselho, de 19 de janeiro de 2009, bem como da medida de manutenção 
de sistemas pecuários extensivos baseados em raças autóctones, com 
efeitos apenas no ano de 2012, que importa agora consagrar na legisla-
ção nacional. Assim, ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 73/2009, do 
Conselho, de 19 de janeiro de 2009, do Regulamento n.º 1120/2009 da 
Comissão, de 29 de outubro de 2009, e do Regulamento de execução 
(UE) n.º 1270/2012, da Comissão, de 21 de dezembro de 2012, e no 
uso das competências delegadas através do Despacho n.º 12412/2011, 
de 9 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 181, 
de 20 de setembro, determino o seguinte:

Artigo 1 .º
Alteração ao Despacho normativo n.º 2/2010, de 29 de janeiro
Os artigos 25.º, 30.ºe 31.º-A do Despacho normativo n.º 2/2010, de 

29 de janeiro, alterado pelo Despacho normativo n.º 7/2012, de 11 de 
abril, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 25.º
[...]

1 —  [...]
a) Até 50 vacas — € 62 euros por vaca leiteira equivalente;
b) Entre 51 e 75 vacas — € 46 por vaca leiteira equivalente;
c) Entre 76 e 100 vacas — € 38 por vaca leiteira equivalente.

2 — O limiar garantido para este pagamento é de 162 300 vacas 
leiteiras equivalentes, sendo o envelope financeiro indicativo de 
€ 7 590 000.

Artigo 30.º
[...]

1 — [...]
2 — Se após a aplicação do referido no número anterior ainda 

existirem montantes não utilizados disponíveis dentro do apoio espe-
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cífico estabelecido no Capítulo IV, estes voltam a ser redistribuídos 
proporcionalmente em função dos montantes candidatos pela ação 
prevista na alínea a) do artigo 23.º, até o envelope financeiro atingir 
€ 9 327 000.

3 — [Anterior n.º 2]
4 — [Anterior n.º 3]

Artigo 31.º-A
[...]

1 —  [Anterior proémio].
2 — O disposto no número anterior não se aplica à redistribuição 

prevista no n.º 2 do artigo 30.º»

Artigo 2 .º
Alteração ao Despacho normativo n.º 8/2010, de 19 de março
O artigo 16.ºdo Despacho normativo n.º 8/2010, 19 de março, passa 

a ter a seguinte redação:
«Artigo 16.º

[...]
1 —  [...]
2 — O envelope financeiro indicativo para a ação prevista na presente 

secção é de € 1 430 000.»

Artigo 3 . º
Aditamento ao Despacho normativo n.º 8/2010, de 19 de março
São aditados ao Despacho normativo n.º 8/2010, de 19 de março, os 

artigos 20.º-A, 20.º-B, 20.º-C e 20.º-D, com a seguinte redação:

«Artigo 20.º-A 
Objetivo

O apoio agroambiental previsto no presente capítulo tem como obje-
tivo apoiar a manutenção de sistemas agropecuários baseados em raças 
autóctones, de forma a assegurar uma utilização sustentada de recursos 
genéticos, bem como contribuir para a preservação de um património 
genético relevante.

Artigo 20.º-B
Área geográfica de aplicação

A área geográfica de aplicação da presente medida é Portugal con-
tinental.

Artigo 20.º-C
Critérios de elegibilidade

Podem beneficiar do apoio previsto no presente capítulo os criadores 
de bovinos, ovinos e caprinos das seguintes raças autóctones:

a) Raças bovinas — Alentejana e Mertolenga;
b) Raças ovinas — Serra da Estrela e Churra da Terra Quente;
c) Raças caprinas — Serrana.

Artigo 20.º-D
Forma, nível e limites do apoio

1 — O presente apoio é atribuído aos criadores referidos no artigo 
anterior que a 1 de junho explorem fêmeas em linha pura, inscritas no 
Livro de Adultos (LA) como reprodutoras da raça, que tenham parido 
nos 18 meses anteriores e cujo último parto seja uma cria inscrita no 
livro genealógico, sob a seguinte forma:

a) Pagamento complementar ao prémio à vaca em aleitamento previsto 
no artigo 111.ºdo Regulamento (CE) n.º 73/2009, do Conselho, de 19 
de janeiro de 2009;

b) Pagamento complementar aos prémios por ovelha e cabra, exclusi-
vamente para fêmeas elegíveis nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 101.ºdo 
Regulamento (CE) n.º 73/2009, do Conselho, de 19 de janeiro de 2009.

2 — O apoio previsto no presente capítulo tem o valor unitário de 
€ 90 por cabeça normal (CN).

3 — O envelope financeiro indicativo é de € 1 680 000.»

Artigo 4 .º
Alteração sistemática do Despacho

normativo n.º 8/2010, de 19 de março
E aditado o capítulo III-A ao Despacho normativo n.º 8/2010, de 19 

de março, com a designação «Medida agroambiental de apoio à ma-
nutenção de raças autóctones», que engloba os artigos 20.º-A, 20.º-B, 
20.º-C e 20.º-D.

Artigo 5 .º
Recursos financeiros totais

No ano de 2012, os recursos financeiros previstos nos n.os 2 e 3 do 
artigo 2.ºdo Despacho normativo n.º 1/2010, de 18 de janeiro são de 
€ 34 111 000 e de € 20 200 000, respetivamente.

Artigo 6 .º
Disposição especial

1 — O apoio a tipos específicos de agricultura importantes para a 
proteção ou valorização do ambiente previsto no Capítulo II do Despa-
cho normativo n.º 2/2010, de 29 de janeiro, no ano de 2012, é atribuído 
apenas aos criadores da raça bovina Brava de lide, até ao limite de 2330 
fêmeas reprodutoras elegíveis.

2 — As candidaturas apresentadas, no ano de 2012, ao apoio a tipos 
específicos de agricultura importantes para a proteção ou valorização 
do ambiente previsto no Capítulo II do Despacho normativo n.º 2/2010, 
de 29 de janeiro, são consideradas para efeitos da medida agroambiental 
de apoio à manutenção de raças autóctones, prevista Capítulo III-A do 
Despacho normativo n.º 8/2010, 19 de março, com a redação que lhe 
foi conferida pelo presente despacho normativo.

Artigo 7 .º
Vigência

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica-
ção e é aplicável apenas às candidaturas apresentadas no ano de 2012.

21 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado da Agricultura, José 
Diogo Santiago de Albuquerque.

206697781 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo

Despacho (extrato) n.º 1607/2013
Por despacho de 28/12/2012, do Presidente da Comissão de Coor-

denação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, António da Costa 
Dieb, e ao abrigo do disposto nos artigos 28.º e 29.º e seguintes da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 55 -A/2010, de 31 de 
dezembro, e Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro, foi autorizado o 
exercício de acumulação de funções privadas, como sócia gerente de 
empresa familiar, à assistente técnica do mapa de pessoal da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Maria Isabel 
da Conceição Tirapicos Fernandes.

21 de janeiro de 2013. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
e Arquivo, Cláudia Maria Manguinhas Cavaco de Sousa Henriques.

206693811 

 Direção-Geral do Território

Aviso n.º 1256/2013
Foi renovado, em 31 de outubro de 2012, em nome de FASE — Es-

tudos e Projectos, S. A., com sede social no concelho do Porto, fregue-
sia de Ramalde, na Rua Manuel Pinto de Azevedo, n.º 711, 3.º e 6.º, 
4100 -321 Porto, o Alvará para o exercício de actividades no domínio 
do Cadastro Predial N.º 01/2007 CD, emitido em 12 de julho de 2007. 
O presente Alvará passará a ser válido até 12 de julho de 2017.

31 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral, Paulo Vasconcelos Dias 
Correia.

306683702 

 Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária, I. P.

Despacho n.º 1608/2013
Por meu despacho de 14 de novembro, e com a anuência da Universi-

dade de Évora, foi autorizada a mobilidade interna do Professor Auxiliar 
com Agregação Manuel Galvão de Melo e Mota, para exercer funções 
no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P., nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 202/2013

Por deliberação do conselho diretivo da ARS Centro, I. P., de 
17 -01 -2013 e nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 253/2012, de 27 de novembro, foi designado presidente do 
conselho clínico e de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do 
Baixo Vouga, o licenciado Manuel José Gomes Lebre, chefe de serviço 
da carreira de Medicina Geral e Familiar, cuja ficha curricular se anexa.

17 -01 -2013. — O Conselho Diretivo: José Manuel Azenha Tereso, 
presidente, Fernando José Ramos Lopes de Almeida, vice -presidente, 
Luís Manuel Militão Mendes Cabral, vogal, Maria Augusta Mota Faria 
da Conceição, vogal.

Ficha curricular
Manuel José Gomes Lebre, filho de Daniel Benvindo Coelho Lebre e 

de Maria Amélia Bastos Gomes Lebre, nasceu em Anadia a 6 de dezem-
bro de 1955, onde residiu e estudou, até à entrada na Universidade.

Casado com Alda de Fátima da Silva Ferreira dos Santos Lebre, e 
com um filho, João Pedro Santos Lebre.

Ingressou na Faculdade de Medicina de Coimbra em outubro de 1972 
tendo concluído a licenciatura em Medicina em julho de 1978.

2 de janeiro de 1979 inicia o Internato Geral de Policlínica no Hos-
pital Distrital da Figueira da Foz (com estágio de 8 meses em Saúde 
Pública no C.S. de Soure) que termina com aproveitamento em 31 de 
dezembro de 1980.

1 de fevereiro de 1981 inicia o Serviço Médico à Periferia no con-
celho do Fundão.

De 1 de fevereiro de 1982 até 31 de dezembro de 1982, aguardou en-
trada nas carreiras médicas, no Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Após concurso nacional, iniciou funções na carreira de Clínica Ge-
ral, no concelho da Praia da Vitória — Ilha Terceira, Açores, em 2 de 
janeiro 1983.

Após concurso nacional de recolocação, inicia as suas funções de 
Clínico Geral no concelho de Anadia — Centro de Saúde de Sangalhos 
em março de 1985.

Em março de 1988 toma posse do lugar de Presidente da Direção do 
Centro de Saúde de Sangalhos, cargo que exerceu ininterruptamente 
até março de 2001.

Nesta altura (março de 2001) e após a fusão do Centro de Saúde de 
Anadia com o de Sangalhos, assume a Presidência da Direção do Centro 
de Saúde de Anadia cargo que mantém até ao fim de março de 2009.

Em 1991 conclui com aproveitamento o III Programa de formação 
especifica em exercício em Clínica Geral.

Em 1995 passa a Consultor de Clínica Geral com a categoria de 
Assistente Graduado de Clínica Geral.

Em 2000 após concurso adquire a categoria de Chefe de Serviço da 
carreira de Clínica Geral.

Foi coordenador do Núcleo de Planeamento e Controle do Centro de 
Saúde de Sangalhos de 1988 a 2001.

Coordenador Concelhio do Núcleo Regional de Diabetologia de 
Aveiro desde a fundação do mesmo em 1986 até 2001.

Fez parte de vários júris de concurso de provimento de carreira médica 
de clínica geral.

É membro da Sociedade Portuguesa de Diabetologia.
206696728 

 Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 1257/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 1 de agosto de 2012, com o trabalhador Félix 
Moreno Muñoz, para o preenchimento de um posto de trabalho da 
categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, do mapa 

de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, I.P/ACES VI -Loures, com a remuneração definida nos termos do 
artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspon-
dente a 1.020,06€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex -vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Cristina Alexandra Garcia Albuquerque Brás, Enfermeira 
Chefe do ACES VI -Loures;

Vogais efetivos: Maria Fátima Simões Aparício Paiva Penedo, En-
fermeira Chefe do ACES VI -Loures, que substituirá o presidente nas 
suas faltas ou impedimentos, e Maria Alice Alves Enfermeira Chefe do 
ACES VI -Loures;

Vogais suplentes: Deolinda Isabel Gomes Rosado, Enfermeira Chefe 
do ACES VI -Loures e Maria Paula Fernandes Page, Enfermeira Chefe 
do ACES VI -Loures.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 
de setembro.

14 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206698397 

de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 20 de abril, com 
efeitos a 1 de janeiro de 2013 e pelo período de 18 meses.

18 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Castro Coelho.

206693763 

 Despacho (extrato) n.º 1609/2013
Torna-se público que, por despacho do vogal do conselho diretivo 

da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 
(ARSLVT), de 21.11.2012, foi revogado o despacho de homologação 
da lista unitária de ordenação final, datado de 9 de dezembro de 2011, 
referente ao procedimento concursal para preenchimento de 4 postos 
de trabalho de técnico superior da carreira de técnico superior (área de 
serviço social) do mapa de pessoal da ARSLVT, no Agrupamento de 
Centros de Saúde de Lisboa (ACES) de Lisboa II — Lisboa Oriental, pu-
blicitado pelo Aviso n.º 15522/2010, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 151, de 5 de agosto, por este ser inválido na medida em que 
o júri do referido procedimento não cumpria os requisitos exigidos pelo 
artigo 21.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.

O Júri do referido procedimento concursal passa a ter a seguinte 
composição, em cumprimento do artigo 21.º da mencionada portaria:

Presidente: Maria Fernanda Horta Ramos Martins — ACES Loures — 
Odivelas.

1.º Vogal Efetivo: Liliana Plácido Rodrigues — ACES Loures — Odivelas.
2.º Vogal Efetivo: Ana Cristina Silva Cunha Almeida Rocha —

ACES — Sintra.
1.º Vogal Suplente: Cláudia Margarida Almeida Gonçalves Bor-

ges — ACES — Sintra.
2.º Vogal Suplente: Isaura Conceição da Silva Oliveira Costa —

Sede — ARSLVT, I. P.

Em obediência ao princípio da economia processual, previsto no 
artigo 10.º do Código do Procedimento Administrativo, o procedimento 
concursal regressa à fase de análise das candidaturas, devendo ser con-
sideradas as candidaturas já rececionadas.

21 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

206696306 

 Hospital do Arcebispo
João Crisóstomo — Cantanhede

Aviso n.º 1258/2013

Procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhado-
res sem relação jurídica de emprego público constituída, para o 
preenchimento de 5 (cinco) postos de trabalho da carreira especial 
de enfermagem do mapa de pessoal do Hospital do Arcebispo João 
Crisóstomo — Cantanhede.
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 6.º e no artigo 50.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se publico que, por Deliberação 
do Conselho de Administração de 11 de Dezembro de 2012, se encontra 
aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar da data da publicação no Diário da República, tendo em vista o 
preenchimento de 5 postos de trabalho para a categoria de Enfermeiro 
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da Carreira Especial de Enfermagem, na modalidade relação jurídica de 
emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, do Mapa de Pessoal do Hospital do Arcebispo 
João Crisóstomo — Cantanhede;

1 — Conteúdo funcional:
O conteúdo funcional dos postos de trabalho a ocupar é o previsto no 

artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.
2 — Local de trabalho:
As funções serão exercidas nas instalações do Hospital do Arcebispo 

João Crisóstomo — Cantanhede, com sede na Padre Américo, 3060 -186 
Cantanhede;

3 — Remunerações:
A remuneração corresponde aos escalões constantes da tabela anexa 

ao Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro.
4 — Condições de trabalho e regalias sociais:
As genericamente vigentes para os trabalhadores da administração 

pública.
5 — Legislação aplicável:
O presente concurso rege -se pelas disposições contidas na Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, 
de 24 de Março, pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 Abril, pela Lei n.º 34/2010, 
de 2 de Setembro, pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, e pela 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro; pelo Regime de Contrato de 
Trabalho em funções Publicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro; e pelo Decreto -Lei n.º 278/2009, de 22 de Setembro, 
pelo Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, e pelo Decreto -Lei 
n.º 437/91, de 8 de novembro

6 — Âmbito de recrutamento:
6.1 — Podem ser opositores ao presente concurso, todos os enfer-

meiros com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado, 
determinado ou determinável, previamente estabelecida, ainda que 
colocados na situação de mobilidade especial.

6.2 — Nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, e na sequência do parecer favorável do membro do 
Governo responsável pelas Finanças e pela Administração Pública, 
expresso através do Despacho n.º 2921/2012/SEAP, de 24 de Agosto, 
do Sr. Secretário de Estado da Administração Publica, que autorizou a 
contratação de 750 (setecentos e cinquenta) trabalhadores, tendo em 
vista a celebração de contrato de trabalho em funções publicas por 
tempo indeterminado podem ser admitidos ao presente concurso can-
didatos sem previa relação jurídica de emprego publico constituída.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — São requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 8.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória;

7.2 — É requisito especial de admissão a posse da Cédula Profissional, 
emitida pela Ordem dos Enfermeiros.

7.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no Mapa de Pessoal, idênticos aos que são objeto do presente proce-
dimento.

8 — Prazo de Validade
O presente recrutamento destina -se ao preenchimento dos postos de 

trabalho colocados a concurso, caducando com o seu preenchimento.
9 — Formalização das candidaturas
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas no formulário tipo, 

o qual é disponibilizado online em www.hdcantanhede.min -saude.pt 
podendo ainda ser solicitado pelo email: pessoal@hdcantanhede.min-
-saude.pt, devidamente preenchido podendo ser entregue diretamente 
na unidade de recursos humanos do Hospital Arcebispo João Crisósto-
mo — Cantanhede, nos dias úteis entre as 09.00 e as 13.00 e as 14.00 
e 17.00 horas, ou remetido por correio para o Hospital Arcebispo João 
Crisóstomo — Cantanhede, Rua Padre Américo, apartado 61, 3061 -909 
Cantanhede, com aviso de receção, considerando -se, neste caso, apre-
sentado dentro do prazo se o mesmo tiver sido expedido até ao termo 
do prazo fixado neste aviso.

9.2 — A apresentação do formulário da candidatura deverá ser acom-
panhada, sob pena de exclusão, dos seguintes elementos:

a) Cópia dos documentos de identificação (Bilhete de Identidade/
Cartão de Cidadão; NIF)

b) Currículo profissional detalhado, devidamente assinado, donde 
constem, para além de outros elementos julgados necessários, os se-
guintes: habilitações literárias, funções que exercem ou exerceram, bem 
como a formação profissional detida;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Documento comprovativo das habilitações profissionais, cursos e 

ações de formação com indicação das entidades promotoras e respetiva 
duração;

9.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei. Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, 
a apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.

10 — Composição e identificação do Júri, o Júri do presente proce-
dimento terá a seguinte composição:

Presidente — Enfermeira Helena Maria Santos Fernandes, Enfermeira 
Diretora do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;

1.º Vogal Efetivo Enfermeiro Vítor Manuel Rodrigues Rua Costa, 
Enfermeiro Chefe do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;

2.º Vogal Efetivo Enfermeiro João Paulo Reis Pereira, Enfermeiro 
Chefe do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;

1.º Vogal Suplente Enfermeira Clara Maria Mendes Manco Estanislau, 
Enfermeira Especialista do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;

2.º Vogal Suplente Enfermeiro Egídio Manuel Patrão dos Reis, En-
fermeiro Chefe do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;

11 — Método de seleção:
11.1 — O método de seleção aplicável é a avaliação curricular, nos 

termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto -Lei n.º 437/91, de 8 de novem-
bro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 412/98, de 30 de dezembro, 
em conjugação com o n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, 
de 22 de setembro.

A avaliação curricular visa avaliar a qualificação profissional dos 
candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da função, a ha-
bilitação académica, a formação profissional, a experiência profissional 
e outros elementos considerados relevantes.

11.2 — Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respetiva fórmula classificativa, 
constam de ata de reunião do júri do concurso, que será facultada aos 
candidatos sempre que solicitada.

11.3 — A classificação final será a resultante da aplicação do método de 
seleção, com uma escala de 0 a 20 valores, considerando -se não aprovados 
os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, como tal 
se considerando por arredondamento a classificação inferior a 9,5 valores.

11.4 — As listas dos candidatos admitidos ou excluídos e de classifi-
cação final serão publicitadas na 2.ª série do Diário da República.

21 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Aurélio Rodrigues.

206696541 

 Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Aviso (extrato) n.º 1259/2013
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que se encontra afixada a Lista Unitária de Ordena-
ção Final, após homologação, no placard do Setor de Administração e 
Desenvolvimento dos Recursos Humanos do INSA, IP, estando ainda 
disponível em www.insa.pt, referente ao procedimento concursal publi-
cado através do Aviso n.º 12623/2012, de 21 de setembro.

17 de janeiro de 2013. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

206697919 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
e da Administração Escolar

Louvor n.º 119/2013
Através do Despacho n.° 135/2012, publicado no Diário da República, 

2.a série, n.° 5 de 6 de janeiro de 2012, foi criado um grupo de trabalho 
com a missão de efetuar, a título gratuito, os estudos necessários para 
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o apuramento do custo real dos alunos do ensino público por ano de 
escolaridade, tendo em vista a alteração do modelo de financiamento 
público aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo em 
regime de contrato de associação.

Para a constituição do grupo de trabalho foram designadas as seguintes 
individualidades: o Licenciado Pedro Manuel Cruz Roseta, que presidiu, 
o Doutor Alfredo Duarte Egídio dos Reis, a Doutora Cláudia Sofia Sar-
rico Ferreira da Silva e o Licenciado Luís Manuel Flores de Carvalho.

Colaboraram com o grupo os Licenciados Joaquim Santos, da 
Direção -Geral de Estatísticas da Educação e Ciência e João Matos, da 
Direção -Geral do Planeamento e Gestão Financeira, ambos do MEC e 
o Licenciado Miguel Seixas.

Cabe -me enaltecer e reconhecer o ilustre trabalho efetuado, louvando 
publicamente todos quantos nele participaram, pela seriedade, prontidão, 
espírito de missão, rigor e qualidade com que desempenharam a tarefa 
que lhes foi atribuída.

21 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, João Casanova de Almeida.

206695886 

 Conselho Nacional de Educação

Recomendação n.º 1/2013

Recomendação sobre Educação Artística

Preâmbulo
No uso das competências que por lei lhe são conferidas e nos termos 

regimentais, após apreciação do projeto de Recomendação elaborada 
pelas Conselheiras Maria Emília Brederode Santos, Maria Helena Da-
mião Silva e Maria Marques Calado, o Conselho Nacional de Educação, 
em reunião plenária de 5 de dezembro de 2012, deliberou aprovar o 
referido projeto, emitindo assim a sua quinta Recomendação no decurso 
do ano de 2012.

Recomendação
I. Introdução
A importância da educação artística para todos os envolvidos no sistema 

de educação e formação reúne hoje um consenso alargado. Decisores 
políticos com responsabilidade na matéria, passando por investigadores 
e profissionais ligados à educação, até às mais diversas instâncias da 
sociedade, reconhecem esta área como fundamental, tanto para o de-
senvolvimento individual como para o desenvolvimento da sociedade.

Não divergindo desta perspetiva, Portugal está longe de conseguir a 
concretização da educação artística que se entende como desejável e 
que tem sido conseguida em outros países. Ainda que ela se mantenha 
estabilizada em academias específicas e se tenha ampliado a setores 
da população a que antes não chegava — nomeadamente por via das 
parcerias com conservatórios de música e outros equipamentos cultu-
rais disponibilizados pelas comunidades  -, não se pode negligenciar 
o facto de uma grande parte das crianças e jovens ficar privada de 
aprendizagens artísticas de diversos tipos ao longo da sua escolaridade 
e numa lógica de continuidade e coerência. Tendo sido recentemente 
publicado o Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho, que estabelece 
os princípios orientadores da organização e gestão dos currículos dos 
ensinos básico e secundário, e não se vislumbrando nele uma particular 
sensibilidade e atenção a esta questão, vem o Conselho Nacional de 
Educação recordar as circunstâncias em que se processa a educação 
artística no nosso país, destacando as recomendações internacionais 
mais recentes que deveríamos ter em particular consideração, para, 
finalmente, emitir parecer sobre caminhos desejáveis a prosseguir. Para 
elaborar o presente documento foram ouvidas, durante o mês de Junho 
de 2012, diversas individualidades que têm desenvolvido trabalho de 
reconhecido mérito no domínio da educação artística. Trata -se de indi-
vidualidades ligadas a diversas instituições que assumiram funções de 
educadores, professores, investigadores, planificadores, supervisores, 
diretores escolares, consultores ou artistas, algumas delas com responsa-
bilidades na formação de docentes (António Avelãs, Domingos Morais, 
Elisa Marques, Helena Ferraz, Jorge Barreto Xavier, Jorge Ramos do 
Ó, Lucília Valente, Manuel Rocha, Maria Celeste Sousa, Maria João 
Craveiro Lopes, Pedro Saragoça).

II. Princípios e orientações
A arte, a par de outras formas de conhecimento — ciência, tecnologia, 

filosofia, humanidades... —, concorre para a compreensão e desenvolvi-
mento da civilização, de cada sociedade e de cada pessoa. A arte constitui 

uma forma de conhecimento singular, cuja marca mais distintiva é a 
interrogação do sujeito e a convocação para a fruição e a criação.

Ao longo das últimas décadas, a educação artística tem sido objeto de 
inúmeras abordagens pedagógicas, umas associando -a primordialmente 
à criatividade e à dimensão emotiva, outras à identidade e ao conhe-
cimento do património nacional ou universal, outras à capacidade de 
reflexão, autonomia, liberdade de pensamento e de ação, outras ainda 
a potencialidades motivacionais, terapêuticas, de integração social e de 
cidadania. É também frequente registar a “utilidade” das aprendizagens 
artísticas para a aprendizagem de outras disciplinas.

Ora, não negando esse valor instrumental — o “servir para...” —, é 
crucial que se lhe reconheça valor intrínseco — o valor que encerra em si 
mesma e por si mesma. Este valor destaca a centralidade da interpretação, 
fruição e expressão dos sujeitos na sua relação com o mundo.

Para que desde cedo os sujeitos possam beneficiar desse duplo valor 
que a arte tem — instrumental e intrínseco  -, a escola não pode eximir -se 
ao dever de educar todos e cada um de forma empenhada, proporcio-
nando uma aprendizagem artística capaz de assegurar a igualdade de 
oportunidades neste domínio. Esta abordagem tem vindo a ser defendida 
por autores de referência e por organismos internacionais (por exemplo, 
UNICEF 1989, UNESCO, 2005, 2006 e 2010; UE 2009, Conselho da 
Europa 2009, OCDE, 2011 e 2012).

Nesta recomendação opta -se pela designação de “educação artística” 
para acentuar uma visão abrangente que integre a aprendizagem das lin-
guagens específicas (artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, artes 
digitais.), numa perspetiva que valorize a criatividade, a comunicação 
e o conhecimento do próprio património artístico, histórico e contem-
porâneo. Trata -se aqui exclusivamente das aprendizagens artísticas 
que deverão constituir parte integrante da educação de todos e não do 
ensino artístico especializado que o sistema educativo também deve 
proporcionar mas que não é objeto desta recomendação.

III — Tendências internacionais
A educação artística faz parte das preocupações dos principais orga-

nismos internacionais, em que Portugal participa ou a que pertence, os 
quais têm vindo a definir orientações através de programas específicos, 
recomendações e convenções.

A UNESCO desde cedo colocou o tema da Educação Artística na sua 
agenda, tanto diretamente no âmbito da Educação (Educação para Todos, 
Educação de Adultos, Educação para o Desenvolvimento Humano, 
Educação ao Longo da Vida, Educação Inclusiva) como no contexto dos 
Direitos Culturais, onde o direito à criação e à fruição cultural e artística 
é contemplado e a educação artística é condição para o seu exercício. 
Também no setor da Cultura, a educação artística é considerada essencial, 
nomeadamente no que se refere à compreensão do património cultural 
e à valorização das indústrias da cultura e, sobretudo, no que reporta à 
diversidade cultural e artística, conforme estabelece a Convenção para a 
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Artísticas, aprovada 
pela Unesco em 2005 e ratificada por Portugal em 2006.

A UNESCO desenvolve um amplo Programa de Educação Artística, 
no âmbito do qual estabelece princípios e diretrizes, disponibiliza recur-
sos e instrumentos de trabalho e indica boas práticas. A 1.ª Conferência 
Mundial sobre a Educação Artística (Education on Arts), que se realizou 
em Lisboa, em Março de 2006, estruturou um quadro de referência, 
teórico e prático, para o Programa de Educação Artística, demonstrando 
o “valor da educação artística” e a necessidade de desenvolver a investi-
gação sobre esta problemática e de difundir o conhecimento de práticas 
resultantes de novos instrumentos conceptuais. Aponta a “necessidade de 
reforçar as capacidades criativas dos jovens e de promover a educação 
artística em todas as sociedades” e destaca a necessidade de conceber 
“programas de educação artística para as pessoas provenientes de meios 
mais desfavorecidos”.

A 2.ª Conferência Mundial sobre Educação Artística, realizada em 
Seoul em Maio de 2010, avaliou o Programa da Unesco (Rapport relatif 
à l’enquête sur la mise en oeuvre de la Feuille de route pour l’éducation 
artistique) e aprofundou o seu desenvolvimento, reforçando o valor da 
educação artística para todos, destacando as dimensões sociais e culturais 
e estimulando a aplicação a nível mundial. A Agenda de Seoul consolidou 
princípios e objetivos e estabeleceu caminhos para o desenvolvimento da 
Educação Artística, através de um conjunto de linhas de ação, apelando 
aos Estados Membros, à sociedade civil e às organizações profissionais 
no sentido de aplicarem os princípios e prosseguirem os objetivos da 
UNESCO, de modo a assegurar que “a Educação Artística é acessível 
enquanto componente fundamental e durável da renovação qualitativa 
da educação”.

O Conselho da Europa enquadra a educação artística de forma inte-
grada e transversal, nos seus programas e documentos normativos. Em 
1984, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa abordou o tema, 
estabelecendo as bases da “Recomendação sobre a Educação Cultural: 
promoção da cultura, da criatividade e da compreensão multicultural 
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para a educação”, retomada e confirmada em 2009. Em 1995, lançou 
Programa “Cultura, Criatividade e os Jovens”, destinado a implementar a 
educação artística nas escolas dos Estados membros, implicando artistas 
e profissionais nas atividades extracurriculares. A Convenção -Quadro 
sobre o Valor do Património Cultural para o desenvolvimento da socie-
dade, aprovada em 2005 e ratificada por Portugal em 2008, reconhece a 
importância do Património Cultural na Educação Artística e recomenda 
a ligação entre as diversas áreas de estudo. No Livro Branco sobre o 
Diálogo Intercultural, apresentado pelo Conselho da Europa em 2009, é 
referida a importância dos recursos artísticos e culturais como recursos 
educativos, destacando o papel da aprendizagem através das artes e das 
atividades culturais.

A União Europeia dá particular relevo ao tema da Educação Artística 
no âmbito da Agenda Europeia para a Cultura, onde se reconhece o 
valor da educação artística para a promoção da criatividade. Em 2009, 
no âmbito do Ano Europeu da Criatividade e da Inovação, lançaram -se 
iniciativas e desenvolveram -se atividades sobre esta problemática. Neste 
contexto foi publicado o estudo sobre Educação Artística e Cultural nas 
Escolas da Europa, constatando -se a diversidade de modelos e soluções 
nos diversos países. Nas suas conclusões, o Relatório centra -se nos 
objetivos da educação artística, nos currículos, nas ligações transversais 
entre as artes e as outras áreas curriculares, nos tempos letivos dedicados 
ao ensino obrigatório, na implicação das tecnologias da informação e na 
necessidade de aproximar os alunos do mundo das artes e da cultura.

Na mesma data, a Resolução do Parlamento Europeu sobre os estudos 
artísticos exprime a importância do desenvolvimento do ensino artístico 
e recomenda uma melhor coordenação da educação artística a nível 
europeu. Também o quadro estratégico para a cooperação europeia no 
domínio da educação e da formação destaca a importância de competên-
cias essenciais, incluindo a sensibilidade cultural e a criatividade.

IV — Ponto da situação
Em Portugal, a aprendizagem artística para todos, desde idades preco-

ces e nos diversos patamares de escolaridade, constitui uma intenção que 
tem marcado presença no sistema educativo, encontrando -se referida e 
até legitimada em inúmeros discursos e documentos curriculares. A sua 
concretização, mesmo que apenas a nível curricular, tem -se revelado, 
no entanto, sujeita a contingências da mais variada natureza, ficando, 
nessa medida, muito distante dos melhores propósitos. Atualmente, na 
educação de infância, as orientações curriculares dão lugar de destaque 
a esta aprendizagem. O mesmo não acontece na escolaridade básica 
onde a educação artística é secundarizada relativamente a outras áreas 
disciplinares que são afirmadas como “essenciais”.

Apesar de fazerem parte do plano curricular do 1.º ciclo, as Expressões 
Artísticas acabam por ser remetidas para a periferia do currículo por uma 
diversidade de razões a que não será alheia, por um lado, a perceção dos 
próprios professores sobre a sua impreparação para as desenvolver e, 
por outro, a atribuição de tempos mínimos para Português e Matemática 
que, no seu conjunto (14 horas letivas), excedem o tempo disponível para 
as restantes áreas (11 horas letivas para Estudo do Meio, Expressões: 
Artísticas e Físico -Motoras; e Áreas não disciplinares: Área de projeto; 
Estudo acompanhado; Educação para a cidadania.).

Persiste, de facto, um certo desconforto dos educadores de infância e 
dos professores do 1.º ciclo relativamente à sua preparação para leciona-
rem esta área. No que respeita à formação de docentes, tanto de caráter 
inicial como contínuo, pode dizer -se que ela se ressente da falta de uma 
visão objetiva sobre a natureza e dimensões da educação artística nos 
diferentes níveis de ensino. Acresce que os candidatos à docência podem 
iniciar a sua formação com lacunas importantes neste domínio e com 
uma sensibilidade reduzida para alicerçar a formação que se entende 
desejável, graças ao facto de não ser assegurada a construção de uma 
cultura artística até ao final do ensino básico e de se agravar no ensino 
secundário a possibilidade de o conseguir.

Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a condição da educação artís-
tica não é menos problemática. No 2.º ciclo, a desagregação da área 
disciplinar de Educação Visual e Tecnológica (EVT) nas disciplinas de 
Educação Visual e de Educação Tecnológica veio a traduzir -se em Metas 
Curriculares, discordantes dos programas em vigor, que muitos veem 
como desajustadas do propósito de educação artística. No 3.º ciclo, além 
de a Educação Visual ser orientada no mesmo sentido, reduzem -se as 
possibilidades de disponibilização de qualquer outra disciplina artística 
na componente de “Oferta de Escola”. Esta componente, tradicional-
mente vocacionada para a educação artística, passou a ver alargado 
o seu âmbito à área tecnológica. Por outro lado, o espaço que lhe era 
atribuído passou a ser partilhado com a disciplina de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC). Acresce ainda que o tempo atribu-
ído à atual “Área das Expressões e Tecnologias”, que agora integra a 
Educação Física, é globalmente inferior ao que detinha o conjunto das 
suas componentes desde 2001 (menos 50 horas no total) além de sujeita 

a uma disciplinarização pouco adequada a uma visão moderna das artes 
e das aprendizagens artísticas.

No que respeita ao ensino secundário, a educação artística depende 
das opções vocacionais dos alunos, sendo que formalmente apenas está 
presente nas opções vocacionais manifestamente de ordem artística.

Neste cenário, a educação artística proporcionada pela escola 
caracteriza -se, em larga medida, pela ambiguidade — o reconhecimento 
da sua importância não se tem traduzido em práticas consentâneas  -e 
pela descontinuidade — no percurso académico pode surgir ou não, 
dependendo de circunstancialismos vários.

Para além desta dimensão curricular, recorde -se que os serviços 
educativos de museus e outras entidades têm, desde os anos noventa, 
manifestado um grande dinamismo neste campo. Sendo, embora, acon-
selhável que a escola se lhes associe nestes processos, como aliás nos 
proporcionados pelo Plano Anual de Cinema recentemente lançado pelo 
Ministério da Educação e Ciência e Secretaria de Estado da Cultura, 
ela não pode negligenciar esta área de aprendizagem no âmbito da sua 
atuação específica, proporcionando a todos a aquisição de um conjunto 
de competências básicas neste domínio, tal como, de resto, acontece 
noutras áreas de conhecimento.

O Programa Nacional de Educação Estética e Artística em Contexto 
Escolar, do Ministério da Educação e Ciência, apoiado pela Funda-
ção Calouste Gulbenkian, tem vindo a desenvolver ações sistemáticas 
de ligação da escola pública às instituições culturais e de formação e 
acompanhamento de docentes da educação pré -escolar e do 1.º ciclo. 
Não obstante a sua relevância, este Programa não tem continuidade nos 
restantes ciclos do ensino básico nem no ensino secundário, nem tem 
articulação com a formação inicial de professores.

V. Posições anteriores do Conselho Nacional de Educação
O Conselho Nacional de Educação tem -se preocupado, de modo 

muito particular, com a educação artística, emitindo diversos pareceres 
e recomendações, que importa retomar.

Em 1989, um parecer, intitulado “Educação artística” e elaborado 
pelo conselheiro Raul Miguel Rosado Fernandes sobre um diploma 
governamental e sobre um projeto do Grupo Parlamentar Os Verdes 
(Parecer 10/89 aprovado em 20/12/89 e publicado in DR — 2.ª série 
de 20/2/90 — n.º 43, p. 1811 - 1814), defende que:

A formação genérica artística faça parte obrigatória e opcional do 
ensino básico e secundário, “de forma a aumentar o grau de cultura de 
todos os que formam a sociedade portuguesa” e “intensificar o grau de 
capacidade de execução dos nossos diplomados”;

Se deve evitar “por todos os meios que o ensino praticado forme 
diplomados teóricos e não gente capaz de executar e de ensinar o que 
aprendeu”;

Se assegure a maleabilidade necessária, defendendo duas medidas 
previstas no projeto governamental: criação do docente em regime de 
itinerância para a educação pré -escolar e 1.º ciclo do ensino básico; e 
a possibilidade de prestação de serviço em mais do que uma escola a 
partir do 2.º ciclo e até ao fim do secundário;

A educação artística inclua, além das modalidades de música, teatro, 
artes plásticas e dança, “o cinema e os audiovisuais”.

Voltou a pronunciar -se em 1992, num parecer intitulado “Educação 
artística nas áreas da música, dança, teatro, cinema e audiovisual”, cujo 
relator foi o conselheiro António de Almeida Costa e que foi aprovado 
em reunião plenária de 29 de julho desse ano (DR n.º 223, 2.ª série, de 
26/9/92. O enquadramento deste parecer sintetiza as bases gerais da 
organização da educação artística pré -escolar, escolar e extraescolar, 
estabelecidas no Decreto -Lei n.º 344/90, de 2 de Novembro, distinguindo 
as dimensões genérica e vocacional da educação artística. A Educação 
artística genérica seria a dimensão a desenvolver em todos os níveis de 
ensino, como componente da formação geral dos alunos, enquanto que 
a vocacional correspondia à “formação especializada, destinada a indi-
víduos com comprovadas aptidões ou talentos em alguma área artística 
específica, em princípio, ministrada em escolas especializadas [...]”. 
Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, “a educação artística vocacional 
constitui componente significativa de um currículo integrado, que inclui 
formação geral a realizar na mesma escola ou, em regime articulado, 
em escolas diferentes”. No ensino secundário, “a educação artística 
vocacional constitui componente fundamental do respetivo currículo, 
que inclui também formação geral [...]”. No ensino superior “compete 
aos órgãos próprios de cada instituição definir e estruturar os currículos 
dos cursos de educação artística vocacional”.

O CNE recomendava ao Governo, “que a reforma do ensino artístico se 
não [esgotasse] na publicação dos diplomas legislativos, pois [dependia] 
no essencial de um verdadeiro programa de ação que [concretizasse] os 
objetivos [então] enunciados”.

De facto, não parecem ter passado à prática nem a recomendação do 
CNE, nem os decretos regulamentadores sobre os quais se pronunciava, 
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e em dezembro de 1998 o CNE aprovava um parecer, elaborado pelos 
conselheiros Emília Nadal e Jorge Barreto Xavier que viria a ser pu-
blicado em Fevereiro de 1999 (DR n.º 28, 2.ª série, de 3 de Fevereiro). 
Este parecer “aborda as dimensões teleológica, política e pedagógica da 
área em questão, utilizando como moldura a Lei de Bases do Sistema 
Educativo em vigor e as orientações consignadas na Carta Magna da 
Educação e Formação ao Longo da Vida e como fundamento o quadro 
constitucional em vigor”. Intitulado “Educação estética, ensino artístico 
e sua relevância na educação e na interiorização dos saberes”, procede a 
um levantamento da legislação relativa à área da “educação estética e do 
ensino artístico” e à caracterização do seu âmbito e objetivos. Nos seus 
termos, a educação estética corresponderia a “uma dimensão qualitativa 
do saber e da forma de a pessoa se relacionar com a realidade e com o 
próprio saber”. O seu objetivo seria o de “ampliar as potencialidades 
cognitivas, afetivas e expressivas da pessoa”, abrindo “horizontes, es-
timulando os interesses e integrando a razão com os sentimentos e as 
emoções.” Quanto ao contexto do seu desenvolvimento, “a educação 
estética, no âmbito do ensino formal, processa -se igualmente de forma 
transversal e implícita, sendo proposta de forma explícita através de 
disciplinas específicas, em princípio existentes nos currículos”. Salienta, 
entre os fatores que intervêm na formação estética no ensino formal, (i) 
“O espaço físico e o ambiente psicológico do contexto escolar; (ii) Os 
valores que informam os regulamentos internos e as relações pessoais no 
espaço educativo; (iii) Os currículos e as novas tecnologias; (iv) A atitude 
dos docentes face à dimensão estética dos saberes que transmitem; (v) 
As pedagogias e os estilos de comunicação dos conteúdos curriculares; 
(vi) O tempo e o espaço atribuídos às disciplinas e às atividades que 
permitem a criatividade e experiência estética.”

Trata -se de uma visão ampla da estética e da sua educação, que se ini-
cia formalmente no pré -escolar, onde a atividade artística “desempenha 
um papel crucial”, devendo, no entanto, a sua presença curricular ser 
repensada como uma “dimensão importante dos conteúdos”, articulada 
“com os posteriores graus de ensino”. Deveria ser promovida de forma 
implícita e transversal em algumas áreas de aprendizagem — Língua 
Materna, Literatura, História, Educação Física ou Ciências da Natureza, 
por exemplo — e de forma explícita em disciplinas de natureza teórica 
como a História de Arte e a Filosofia ou de natureza específica como 
a Educação Visual, Educação Musical, Expressão Dramática, Dança, 
Design e Audiovisuais.

O ensino artístico seria “uma forma excelente de concretização” 
da educação estética, devendo ter direito a um “espaço importante e 
significativo nos currículos e nos horários escolares, ao longo de toda 
a escolaridade, em particular na educação pré -escolar e durante todo o 
ensino básico”, “reforçado (e nunca restringido) nas situações em que 
se possam verificar dificuldades na aprendizagem ou na integração 
escolar, como nos casos do ensino especial e das escolas com índices 
de grande violência ou situações de multiculturalidade [...], nas soluções 
terapêuticas da flexibilização curricular, dos currículos alternativos ou 
da redução do tempo escolar”.

As suas “recomendações” abrangem:
a) Orientações e estratégia — onde se sublinha a necessidade de 

valorização da sensibilidade e dos vários tipos de inteligência; o reco-
nhecimento da importância da educação estética na motivação para as 
aprendizagens; no desenvolvimento da expressão e criatividade indivi-
dual, entre outros considerandos;

b) Medidas legislativas — para além de recomendar a revogação 
das disposições legais posteriores ao Decreto -Lei n.º 344/90 e outras 
medidas, recomenda especificamente que se garanta a continuidade 
curricular da Educação Musical nos ensinos básico e secundário “para 
os alunos que pretendam enveredar por cursos superiores no domínio 
da música ou na via de ensino”;

c) Programas, pedagogias e boas práticas — Recomenda uma revisão 
profunda dos “cânones de formação, programas e metodologias” por 
considera -los predominantemente confinados à “transmissão desarticu-
lada de técnicas e gramáticas” e que se acentue a sua “vocação especí-
fica para o desenvolvimento das capacidades percetivas e expressivas 
dos alunos, para o exercício da imaginação e da criatividade e para a 
educação da sensibilidade e do juízo estético”. Entre outras medidas, 
recomenda o estabelecimento de parcerias e colaborações com artistas e 
organizações culturais extraescola e a criação de “equipas móveis” que 
“coadjuvem a prática do ensino artístico em escolas de monodocência, 
no pré -escolar e em escolas do ensino básico e secundário onde não 
existam meios próprios”;

d) Formação de professores — A Recomendação termina com um 
apelo ao reforço desta dimensão cultural e estética na formação de 
professores de todos os níveis, à reavaliação do “reconhecimento oficial 
de cursos [...] que creditam o acesso à docência na área das artes e que 
frequentemente não oferecem as condições mínimas para a aquisição 
de competências práticas”; e a inclusão da via de ensino nas escolas 
superiores de ensino artístico que a não contemplem.

VI. Conclusões e recomendações
Dos estudos nacionais e internacionais analisados, das audições feitas a 

diversas individualidades, da apreciação dos pareceres e recomendações 
anteriores do CNE, da análise da legislação mais recente sobre a educa-
ção artística no sistema educativo português, podemos concluir:

1 — Que é consensual e cada vez mais reconhecida a importância da 
educação artística para o desenvolvimento de cada ser humano, nas suas 
vertentes pessoal e social, proporcionando a todos uma cultura artística, a 
fruição das manifestações artísticas e a expressão da sua criatividade;

2 — Que a conceção de educação artística deve ultrapassar as dicoto-
mias “conhecer” versus “fazer” e “apreciar” versus “criar”, entendendo 
os seus polos como dimensões necessárias a fomentar, numa interação 
que equilibradamente as contemple e promova;

3 — Que, apesar do consenso referido, a presença das artes e da 
educação artística no currículo se afigura cada vez mais reduzida e 
pouco definida, não estando assegurada também a sua continuidade, 
coerência e qualidade;

4 — Que a educação artística poderá e ganhará em ser proporcionada 
por organizações e entidades da comunidade mas é à escola pública 
que cabe a principal responsabilidade nessa matéria. Assim, essa área 
deverá ser transversal a toda a sua organização e atividade e constar em 
espaços curriculares próprios, efetivos e explícitos, no currículo geral 
dos ensinos básico e secundário. O que se gasta atualmente e os recursos 
existentes, melhor geridos, permitirão melhorar a qualidade do ensino 
e educação artísticos.

Por tudo isto, o CNE recomenda:
1 — Ao nível do currículo e da organização do ensino:
1.1 — Que a educação artística integre inequivocamente o currículo 

nacional, possibilitando a aprendizagem de uma variedade de lingua-
gens — das mais tradicionais às mais recentes — e de uma variedade de 
tónicas, salvaguarde uma perspetiva abrangente e integrada que valorize 
a fruição, a expressão, a criatividade, a comunicação e o conhecimento 
do património.

1.2 — Que se consagre a importância da educação artística ao longo 
de toda a escolaridade básica de forma contínua, devendo -se para tal, 
com caráter de urgência:

a) Clarificar a situação da área das Expressões no currículo do 1.º 
ciclo do ensino básico;

b) Rever as Metas Curriculares relativas à Educação Visual para os 2.º 
e 3.º ciclos do ensino básico que, para além não estarem em sintonia com 
o programa em vigor, revelam uma visão limitada dessa disciplina.

c) Assegurar a continuidade da Educação Artística no 3.º ciclo do 
ensino básico e no ensino secundário (pelo menos para quem pretenda 
ingressar em cursos da especialidade e em cursos de formação de edu-
cadores e professores) com a oferta de opções de Educação Musical, 
Artes Cénicas, Artes Integradas, ou Artes Digitais... asseguradas por 
professores especialistas com formação pedagógico -didática.

1.3 — Que, sem comprometer o caráter global do processo de ensino/
aprendizagem no 1.º ciclo do ensino básico, assegurado pela presença e 
ação constantes do professor único, se incentivem, quando as condições 
o permitem e favorecem, formas de coadjuvação dos educadores de in-
fância e dos professores do primeiro ciclo, assinalando -se como positiva 
a flexibilidade defendida no artigo 21.º, n.º 2, alínea b, do Decreto -Lei 
n.º 139/2012, de 5 Julho.

2 — Ao nível da formação de professores e educadores:
2.1 — Que se revejam as opções da formação inicial e contínua de 

educadores e professores, no pressuposto de que os docentes precisam 
de desenvolver saberes e estratégias pedagógicas e didáticas,

visando fortalecer a cultura artística dos alunos.
3 — Ao nível das escolas e das autarquias:
3.1 — Que, no âmbito da autonomia das escolas e das competências 

atribuídas à administração local, se promova a integração de compo-
nentes de educação artística, a consagrar, de forma articulada, tanto 
nos projetos municipais de educação como nos projetos educativos 
das escolas.

3.2 — Que sejam criadas condições para a inserção na escola de 
“especializações”, nomeadamente no âmbito de componentes locais 
dos currículos escolares ou áreas dominantes das atividades de enri-
quecimento curricular.

3.3 — Que se intensifique a utilização dos recursos culturais e ar-
tísticos (serviços educativos dos museus, teatros, academias, etc.) e se 
incentivem parcerias e formas de colaboração com artistas e organiza-
ções locais e nacionais capazes de contribuir para a formação artística 
de alunos e professores.

4 — Ao nível da investigação e da coordenação
4.1 — Que se promovam e divulguem estudos, por exemplo, sobre 

os processos de ensino e de aprendizagem artística, a sua concretização 
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pedagógico -didática nas escolas, os seus resultados, incentivando, no-
meadamente, a participação de Portugal em investigações internacionais 
que incidam nestes domínios.

4.2 — Que se assegure, a nível da administração central, a conti-
nuidade e articulação das aprendizagens artísticas nos vários níveis e 
modalidades de ensino, da formação de educadores e professores, da 
investigação e de ofertas de formação e atividade extraescolar.

4.3 — Que, ao nível das políticas públicas, os setores da Educação e 
da Cultura articulem programas e recursos particularmente vocacionados 
para educação artística.

5 de dezembro de 2012. — A Presidente, Ana Maria Dias Betten-
court.

206694695 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria

Despacho n.º 1610/2013
1 — Torna -se público que por despacho do Presidente do Conselho 

Diretivo da ANQEP, I. P., de 27 de dezembro de 2012, com produção de 
efeitos a partir de 31 de dezembro de 2012, foi extinto o Centro Novas 
Oportunidades promovido, no concelho de Barcelos, pelo Agrupamento 
de Escolas Alcaides de Faria, no âmbito da Escola Secundária Alcaides 
de Faria, cuja criação foi autorizada pelo Despacho n.º 6950/2008, de 
10 de março.

2 — O Centro Novas Oportunidades extinto nos termos do número 
anterior deve cessar o exercício das respetivas atribuições previstas no 
artigo 2.º da Portaria n.º 370/2008, de 21 de maio, no prazo de 40 dias 
úteis, a partir de 27 de dezembro de 2012.

3 — O Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria deve, no prazo 
de 120 dias consecutivos a contar da publicação do ato de extinção e 
relativamente ao Centro Novas Oportunidades extinto nos termos do 
n.º 1, assegurar o cumprimento das obrigações elencadas nas alíneas a) 
a c) do n.º 4 do artigo 24.º da Portaria n.º 370/2008, de 21 de maio.

21 de janeiro de 2013. — O Presidente da CAP, Prof. Manuel David 
Macedo Lourenço.

206693803 

 Escola Secundária de Caldas das Taipas

Aviso n.º 1260/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e nos termos do n.º 6 do artigo 12.º 
da mesma lei, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, artigo 75.º e com a 
alínea a) do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se 
público que o processo de avaliação do período experimental elaborado 
nos termos do disposto nos n.º 4 e 5 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, relativo a três trabalhadoras contratadas para a car-
reira/categoria de assistente operacional, na modalidade de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, com início a 1 de setembro de 2012, 
foi concluído com sucesso com as seguintes classificações finais:

Sandra Cristina da Cunha Ribeiro — 12,00 valores;
Sandra Isabel da Costa Marques — 14,84 valores;
Emília Maria Silva Leite — 12,00 valores.

21 de janeiro de 2013. — O Diretor da Escola Secundária de Caldas 
das Taipas, José Augusto Ferreira Araújo.

206694776 

 Agrupamento Vertical de Escolas Dr. António Augusto Louro

Aviso n.º 1261/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de março, torna -se público que se encontra afixada, 
para consulta, a lista de antiguidade do pessoal não docente deste agru-
pamento, relativa a 31 de dezembro de 2012.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, para reclamação ao dirigente 
máximo do serviço, nos termos do artigo 96.º do referido decreto -lei.

22 de janeiro de 2013. — A Diretora, Célia Coelho Dias.
206695967 

 Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos

Aviso n.º 1262/2013
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de março, conjugado com o artigo 132.º do Estatuto 
da Carreira Docente, faz -se público que se encontra afixada em local 
de estilo a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento 
de Escolas.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação do 
presente aviso para reclamar, nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do 
referido decreto -lei.

21/01/2013. — O Diretor, Eduardo da Costa Almeida.
206692378 

 Declaração n.º 5/2013
Em cumprimento com o n.º 4 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 299/2007 

de 22 de Agosto, em que a denominação do Agrupamento de Escolas 
deverá coincidir com a denominação da escola sede, Eduardo da Costa 
Almeida, Diretor do anterior Agrupamento de Escolas de Tarouca, de-
clara que este passará a denominar -se como Agrupamento de Escolas 
Dr. José Leite de Vasconcelos, Tarouca.

21 de janeiro de 2013. — O Diretor, Eduardo da Costa Almeida.
206693917 

 Escola Secundária de Henrique Medina

Declaração de retificação n.º 124/2013

Retificação do aviso n.º 1259/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 14, de 21 de janeiro de 2013

Por ter saído com inexatidão o aviso n.º 1259/2013, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 14, de 21 de janeiro de 2013, a p. 2865, refe-
rente à publicitação da celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado das assistentes operacionais Fernanda 
Margarida Loureiro Eiras Rosário e Sandra Margarida Moreira da Silva 
Queiroz, retifica -se que onde se lê «1 de setembro de 2011» deve ler -se 
«3 de agosto de 2012».

21 de janeiro de 2013. — O Diretor, João Ferreira Gaspar Fur-
tado.

206694402 

 Escola Secundária de Miguel Torga

Despacho n.º 1611/2013
Nos termos e ao abrigo do disposto nos números 1 e 2 do artigo 54.º 

da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, prorrogo a mobilidade interna 
intercategorias da Assistente Operacional, Maria do Carmo Vara Fer-
nandes, para exercer as funções de Encarregada de Coordenação dos 
Assistentes Operacionais, até 31 de dezembro de 2013.

21 de janeiro de 2013. — O Diretor, José Fernando Lopes Monteiro 
de Morais Carrapatoso.

206695034 

 Agrupamento de Escolas de Oliveirinha

Aviso n.º 1263/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, publica -se que foi autorizado, 
pelo Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveirinha — Aveiro, a 
celebração de contrato de trabalho na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 
31 de agosto de 2012, resultante de procedimento concursal comum 
para a carreira e categoria de Assistente Operacional com Elsa Paulo 
Marcelino.

Remuneração base correspondente à 1.ª posição remuneratória, 1.º nível 
da tabela única remuneratória da categoria de Assistente Operacional.

21 de janeiro de 2013. — O Diretor, Carlos Alberto Pinheiro Lo-
pes.

206693122 
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 Agrupamento de Escolas de Pedome

Aviso n.º 1264/2013
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do Artigo 37.º da Lei N.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, publica -se a lista nominativa do pessoal, 

deste Agrupamento de Escolas, que cessou a sua relação jurídica de emprego público no quarto trimestre de 2012, por motivo de aposentação, nos 
termos do disposto na alínea f  ) do n.º 1, do artigo 32.º, da supracitada lei: 

Nome Carreira/ categoria Grupo Índice Escalão Cessação de funções

Maria Goreti Granja Silva Cadeias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Docente 110

299 8°
31 -12 -2012Maria Paula Alves Vieira Andrade Marcelino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 6°

 17 de janeiro de 2013. — O Diretor, Fernando Manuel David dos Santos Lopes.
206693941 

 Despacho n.º 1612/2013
Determino, nos termos do n.º 2 do artigo 54.º da Lei n.º 66 -B/2012, 

de 31 de dezembro, a prorrogação da situação de mobilidade interna 
intercarreiras da Assistente Operacional, Maria Alice Azevedo Ribeiro, 
no exercício de funções de Coordenação dos Assistentes Operacionais, 
até 31 de dezembro de 2013.

17 de janeiro de 2013. — O Diretor, Fernando Manuel David dos 
Santos Lopes.

206694913 

 Escola Secundária de Pombal

Aviso n.º 1265/2013
Nos termos dos n.º 2 e 3 do artº n.º 6.º, artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27/02 e da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22/01, com as alterações in-
troduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04 e por despacho de 
27 -12 de 2012 da Exma. Sra. Diretora Regional de Educação, torna -se 
público que se encontra aberto o procedimento concursal comum para o 
preenchimento de 1 posto de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, com a 
duração de 2 horas/ dia para prestação de serviço de limpeza.

Remuneração auferida — 3,20€ por hora, acrescido de SR (4,27€, 
por dia).

Duração do contrato — até 98 dias úteis.
Requisitos Habilitacionais — Escolaridade Obrigatória, de acordo 

com a idade do candidato
Método de Seleção — Avaliação Curricular e entrevista
Prazo do Concurso — 10 dias úteis a contar da data da publicação 

deste aviso no Diário da República.
Apresentação e formalização das candidaturas — em impresso próprio 

que poderá ser obtido na página eletrónica da escola ou nos Serviços 
Administrativos e entregue, no prazo da candidatura, pessoalmente 
durante o período de atendimento ao público ou enviado pelo correio 
em carta registada com aviso de receção.

21 de janeiro de 2013. — O Diretor, Fernando Augusto Quaresma 
Mota.

206694151 

 Agrupamento Vertical de Escolas de Sousel

Aviso n.º 1266/2013

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
dois postos de trabalho em regime de contrato a termo resolutivo 
certo, a tempo parcial, para a categoria de assistente operacional, 
entre janeiro e junho de 2013.
1 — Nos termos dos n.º 2 artigo 6.º, e dos artigos 50.º a 55.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto na Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, republicada na Portaria 145 -A2011 de 6 de abril, torna 
 -se público que, por despacho do Diretor do Agrupamento Vertical de 
Escolas de Sousel, de 21 de janeiro de 2013, no uso das competências e 
por autorização da Senhora Diretora Regional da Educação do Alentejo, 
de 21/12/2012, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar 
da publicação deste Aviso no Diário da República, um procedimento 
concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho 
em regime de contrato a termo resolutivo certo, a tempo parcial, para 

a execução de tarefas inerentes ao conteúdo funcional da carreira e 
categoria de assistente operacional, num regime de prestação diária de 
4 horas, entre janeiro e junho de 2013.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, declara -se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento no próprio organismo.

3 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pelas 
disposições contidas na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, Lei 
n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, tal como previsto no n.º 7 do 
artigo 44, do Decreto -Lei n.º 32/2012,de 13 de fevereiro, e ainda pela 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro e Código do Procedimento 
Administrativo.

4 — Âmbito do recrutamento: O recrutamento realizar -se -á de entre 
as pessoas que não possuam qualquer tipo de relação jurídica de em-
prego público.

5 — Local de trabalho: Agrupamento Vertical de Escolas de Sou-
sel.

6 — Caracterização do posto de trabalho: Realização de tarefas ineren-
tes ao conteúdo funcional da carreira e categoria de assistente operacional.

6.1 — Dois postos de trabalho, no exercício de funções da carreira 
e categoria de assistente operacional, correspondente ao exercício de 
funções de apoio geral, desenvolvendo e incentivando o respeito e 
apreço pelo estabelecimento de ensino e pelo trabalho que, em comum, 
nele deve ser efetuado, competindo  -lhe, designadamente, as seguintes 
atribuições:

a) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e 
jovens durante o período de funcionamento da escola com vista a asse-
gurar um bom ambiente educativo;

b) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utiliza-
dores da escola e controlar as entradas e saídas da escola;

c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das 
instalações, bem como do material e equipamento didático e informático 
necessário ao desenvolvimento do processo educativo;

d) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e 
jovens na escola;

e) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações;
f) Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar, assim 

como tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos 
laboratórios e da biblioteca escolar;

g) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir 
o normal funcionamento dos serviços;

h) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, 
em caso de necessidade, acompanhar os alunos à unidade de prestação 
de cuidados de saúde.

7 — Remuneração base prevista: Remuneração calculada com base 
na Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG).

8 — Requisitos de admissão:
São Admitidos ao concurso todos os candidatos que satisfaçam até ao 

termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas os seguintes 
requisitos:

8.1 — Os requisitos gerais previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008 
de 27 de fevereiro:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;
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8.2 — Nível habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória ou curso 
que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1 
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro.

8.3 — Constituem fatores preferenciais, de verificação cumulativa:
a) Comprovada experiência profissional no exercício efetivo das 

funções descritas no ponto 6 do presente aviso;
b) Conhecimento da realidade social, escolar e educativa do contexto 

onde desempenhará as funções para as quais se promove o presente 
procedimento concursal;

9 — Apresentação de candidaturas:
9.1 — Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser 

formalizadas obrigatoriamente mediante preenchimento de formulário 
próprio, aprovado por Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível nos 
Serviços Administrativos do Agrupamento Vertical de Escolas de Sousel, 
ou na página eletrónica da Direção -Geral da Administração e Emprego 
Público e entregues pessoalmente na secretaria do Agrupamento ou 
remetidas por correio registado com aviso de receção.

9.2 — Documentos exigidos: Os requerimentos de admissão, de-
vidamente preenchidos e assinados, deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão:

a) Bilhete de identidade/ cartão de cidadão (fotocópia);
b) Documento comprovativo das habilitações literárias exigidas (fo-

tocópia);
c) Curriculum Vitae
d) Declarações de experiência profissional relevante para o exercício 

das funções do lugar a concurso e respetiva duração, emitidos pelas 
respetivas entidades empregadoras; (fotocópia);

e) Certificados comprovativos de Formação Profissional (fotocó-
pia).

f) Certificado de Registo Criminal

9.3 — A apresentação de documentos falsos determina a participa-
ção a entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar e 
ou penal.

9.4 — Assiste ao júri do concurso a faculdade de exigir a qualquer 
candidato, em caso de dúvida, sobre a situação que descreve, a apresen-
tação da documentação comprovativa das suas declarações.

10 — Métodos de seleção:
10.1 — Nos termos do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de feve-

reiro, com as alterações introduzidas pelo artigo 33.º da Lei n.º 55 -A/2010, 
de 31 de dezembro e da alínea b) do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, republicada na Portaria 145 -A/2011 de 6 de abril, 
aplicam -se os métodos de seleção obrigatórios Avaliação Curricular 
(AC) e a Entrevista de Avaliação de Competências (EAC);

As ponderações a utilizar são as seguintes:
Avaliação Curricular(AC) — 75 %
Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — 25 %

10.2 — A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida. Para tal, serão considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que obrigatoriamente 
são os seguintes: Habilitação Académica de Base ou Curso equipa-
rado, Experiência Profissional, Formação Profissional e Avaliação de 
desempenho.

A avaliação curricular será expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração às centésimas, sendo a classificação obtida através da 
média aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar. 
Para tal, serão considerados e ponderados os elementos de maior rele-
vância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes:

A habilitação académica de base (HAB) ou curso equiparado, a for-
mação profissional (FP), a experiência profissional (EP), de acordo 
com a seguinte fórmula:

AC = HAB + (FP) + 4 (EP)
6

10.2.1 — A habilitação académica de base (HAB) é graduada de 
acordo com a seguinte pontuação:

a) 20 valores — Habilitação de grau académico superior;
b) 18 valores — 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou curso equi-

parado;
c) 16 valores — Escolaridade obrigatória ou curso equiparado.

10.2.2 — A formação profissional (FP) — Formação profissional 
direta ou indiretamente relacionada com as exigências e as competências 
necessárias ao exercício das funções inerentes aos postos de trabalho 
publicitados no presente Aviso. A formação profissional será valorada 
de acordo com a seguinte pontuação:

a) 20 valores — Formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, num total de 60 ou mais horas;

b) 18 valores — Formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, num total de 15 horas ou mais e menos de 60 horas;

c) 14 valores — Formação indiretamente relacionada, num total de 
60 ou mais horas;

d) 12 valores — Formação indiretamente relacionada, num total de 
15 horas ou mais e menos de 60 horas.

10.2.3 — A experiência profissional (EP) — tempo de serviço no 
exercício de funções inerentes à carreira e categoria, conforme o descrito 
no ponto 6.1 do presente Aviso, de acordo com a seguinte pontuação:

a) 20 valores — período de tempo superior a 365 dias no exercício 
de funções em realidade social, escolar e educativa do contexto onde 
desempenhará as funções para as quais se promove o presente proce-
dimento concursal;

b) 18 valores — período de tempo superior a 180 dias e inferior a 
365 no exercício de funções em realidade social, escolar e educativa 
do contexto onde desempenhará as funções para as quais se promove o 
presente procedimento concursal;

c) 16 valores — período de tempo inferior a 180 dias no exercício 
de funções em realidade social, escolar e educativa do contexto onde 
desempenhará as funções para as quais se promove o presente proce-
dimento concursal;

10.3 — Entrevista Avaliação de Competências (EAC) visa avaliar, 
numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos profis-
sionais diretamente relacionados com as competências essenciais para 
o exercício da função. Sem prejuízo do previsto de seguida, a entrevista 
de avaliação de competências será aplicada por ordem decrescente da 
classificação resultante da avaliação curricular até à satisfação das 
necessidades.

10.3.1 — Entrevista de Avaliação de Competências. Os fatores em 
avaliação na EAC serão os seguintes:

a) Motivação
b) Relacionamento interpessoal
c) Descrição das tarefas desempenhadas ao longo da carreira.

10.3.2 — A entrevista de avaliação de competências será avaliada 
segundo níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

10.4 — A valoração final (VF) dos candidatos expressa - se numa 
escala de 0 a 20, com valoração às centésimas em resultado da média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada 
método de seleção e será efetuada através da seguinte formula:

VF= 75 %x(AC)+25 %x(EAC)
10.5 — Serão excluídos do procedimento, nos termos do n.º 13 do 

artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada na 
Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, os candidatos que obtenham uma 
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes 
sendo aplicado o método seguinte.

10.6 — Atendendo à urgência do presente procedimento concursal, 
a aplicação dos métodos de seleção poderá ser faseada nos termos 
do artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, da seguinte 
forma:

a) Aplicação, à totalidade dos candidatos, do primeiro método de 
seleção obrigatório;

b) Aplicação do segundo método obrigatório apenas a parte dos can-
didatos aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por 
tranches sucessivas de 5 candidatos, por ordem decrescente de classifi-
cação, até à satisfação das necessidades;

c) Dispensa de aplicação do segundo método aos restantes candidatos, 
que se consideram excluídos, quando os candidatos aprovados nos termos 
das alíneas anteriores satisfaçam as necessidades de recrutamento do 
procedimento concursal.

10.7 — Os candidatos aprovados no método de seleção obrigatório a 
convocar para a realização do segundo método, são notificados por uma 
das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, republicada na Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

11 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os critérios de apreciação e de ponde-
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ração dos métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final 
dos candidatos, incluindo a respetiva formula classificativa, constam 
das atas das reuniões do júri do procedimento, as quais serão facultadas 
aos candidatos, no prazo de três dias úteis, sempre que solicitadas por 
escrito.

12 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos ex-
cluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, para a realização 
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, nomeadamente por:

a) E -mail com recibo de entrega da notificação;
b) Ofício registado;
c) Notificação pessoal.

As alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas em formulário 
próprio, aprovado por Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado 
no Diário da República 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado 
no endereço eletrónico da Direção - Geral da Administração e Emprego 
Público (DGAEP), em www.dgaep.gov.pt.

13 — Ordenação Final dos Candidatos:
A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o pro-

cedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa 
de 0 a 20 valores com valoração às centésimas, em resultado da média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada 
método de seleção.

13.1 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação 
de igualdade de valoração é efetuada de forma decrescente, tendo por 
referência os seguintes critérios:

a) Valoração da Habilitação Académica de Base (HAB);
b) Valoração da Experiência Profissional (EP);
c) Valoração da Formação Profissional (FP);
d) Preferência pelo candidato de maior idade.

14 — Lista unitária de ordenação final:
A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação 

do Diretor do Agrupamento, é afixada no átrio da escola e disponibilizada 
na página eletrónica do Agrupamento.

15 — Composição do júri — O júri, constituído no termos do ar-
tigo 21.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, terá a seguinte 
composição:

Presidente — José Mariano Lopes Copeto Galveias, subdiretor
Vogais efetivos — Maria Jacinta Lacão da Luz, Adjunta do Diretor e 

Maria Deolinda Martins Duarte Espanhol, Encarregada Operacional.
Vogais suplentes: Carlos Manuel Caldeira Cabeça, Adjunto do Diretor 

e Laurinda Cidália Semedo Pascoal Rebelo Leão, Professora de Q.A.;

15.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos por um dos vogais efetivos.

21 de janeiro de 2013. — O Diretor, Luís António Gonçalves de 
Brito.

206693317 

 Direção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas Garcia de Orta

Despacho n.º 1613/2013

Comunicação de Início de Funções e Designação dos membros
do Júri do Período Experimental de Assistente Operacional

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e na sequência de procedimento 
concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego 
público, por tempo indeterminado, para preenchimento de dois postos 
de trabalho, na carreira de assistente operacional, foi celebrado contrato 
de trabalho por tempo indeterminado com, Ângela Maria Lourenço 
Martins, a partir de 26 de setembro de 2012.

Para os efeitos previstos nos n.os 2 e 3, do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, conjugados com o n.º 3 e seguintes do artigo 12.º, da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, determino que o júri do período 
experimental terá a seguinte composição:

Presidente: Maria Clara Monteiro de Ataíde e Melo, subdiretora
Vogais efetivos:
Irene Maria Marques de Carvalho, coordenadora de estabelecimento
António José Sousa Melo, assistente operacional

Vogais suplentes:
Rui Manuel Fonseca da Silva, adjunto
Maria Manuela Silva Loureiro, docente
26 de setembro de 2012. — O Presidente da CAP, Pedro Ferreira.

206691795 

 Agrupamento Vertical de Escolas de Pedrouços

Aviso n.º 1267/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, aplicável por força do n.º 2 do artigo 73.º do Re-
gime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro e após homologação da ata do júri 
constituído para o efeito, torna -se publico que o trabalhador António 
Manuel Silva Freitas, concluiu com sucesso o período experimental de 
120 dias, com a classificação de 14,800 valores, na carreira e categoria 
de Assistente Operacional.

31 de dezembro de 2012. — O Diretor, Alcídio Sérgio Lopes.
206697173 

 Direção Regional de Educação
de Lisboa e Vale do Tejo

Escola Secundária Dr. José Afonso

Despacho (extrato) n.º 1614/2013

Conclusão do período experimental
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que, nos termos do n.º 6 do mesmo 
artigo, foi determinado por meu despacho de 31 de dezembro de 2012, a 
conclusão com sucesso do período experimental referente ao contrato de 
trabalho por tempo indeterminado celebrado com o trabalhador abaixo 
indicado, com efeitos à data do termo do respetivo período experimental, 
para categoria/carreira de assistente técnica:

Patrícia Alexandra Rodrigues Miguel — 19 valores
31 de dezembro de 2012.— O Diretor, Armando Maria Fernandes 

Pina.
206698145 

 Escola Secundária José Saramago

Aviso n.º 1268/2013

Nomeação do Júri de Período Experimental

(Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo
Indeterminado de Assistente Técnico)

Em conformidade com o disposto no artigo 21.º e b) do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento de 
um posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, 
aberto por (Aviso n.º 6232/2012, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89 de 8 de maio de 2012), foi celebrado Contrato de Trabalho 
de Funções Públicas por Tempo Indeterminado com Alda de Conceição 
Silva Saldanha Ferreira, com efeitos a partir de 23 novembro de 2012, 
com a remuneração mensal correspondente à 1.ª posição remuneratória, 
5.º nível remuneratório da tabela única remuneratória da categoria de 
assistente técnico, no montante de 683,13€.

Para os efeitos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 73.º do RCTFP, apro-
vado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugados com o n.º 3 e 
seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o júri 
do período experimental terá a seguinte constituição:

Presidente: Helena Isabel Caseiro Branco Dias Pereira Ferreira — 
Subdiretora

Vogais efetivos:
Marco António Morais Crispim — Adjunto da Diretora e
Ana Paula Vasconcelos Tomaz Miranda — Chefe de Serviços de 

Administração Escolar
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O Período experimental tem início a 23 de novembro de 2012 e terá 
a duração de 90 dias.

23 de novembro de 2012. — A Diretora, Maria Margarida Vicente 
Lucas Branco.

206697246 

 MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE
E DA SEGURANÇA SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 203/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 164/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Apoio à Direção do Centro Distrital de Beja, Maria 
de Fátima Tição Pereira, que detém a competência técnica e aptidão para 
o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular 
em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Maria de Fátima Tição Pereira, Licenciada em Direito, pela Faculdade 

de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, Pós -Graduação em Re-
lações Internacionais e Estudos Europeus pela Universidade de Évora, 
é técnica superior do Quadro de Pessoal do ISS, I. P.

De 01 -01 -2008 até à presente data, Diretora do Núcleo de Apoio à 
Gestão do Centro Distrital de Beja do ISS, I. P.

De 14 -05 -2004 a 31 -12 -2007 jurista/advogada no Núcleo de Investi-
gação Criminal dos Serviços de Fiscalização do Alentejo.

De 01 -10 -2001 a 13 -05 -2004, jurista/advogada no Núcleo de Con-
tenciosos, Contra Ordenações e Ilícitos Criminais da Delegação de 
Beja do IGFSS, I. P.

De 14 -06 -1999 a 30 -09 -2001, jurista/advogada no Núcleo de Averi-
guações de Ilícitos Criminais do Centro Regional de Segurança Social 
do Alentejo.

De 11/2004 a 06/1999, exercício da advocacia em regime liberal.
De 10/1993 a 12/2007 docente na Universidade Moderna.
Curso de Formação em Gestão Pública (FORGEP), 2008, Évora, 

promovido pelo INA.
206695942 

 Deliberação (extrato) n.º 204/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 164/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo Administrativo e Financeiro do Centro Distrital de 
Beja, Cristina de Jesus Engrossa Sanguessuga, que detém a competência 
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a 
respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Cristina de Jesus Engrossa Sanguessuga, Licenciada em Direito desde 

25/07/1996, pela Universidade Moderna — Polo de Beja; Aluna do De-
partamento de Direito Publico do Curso de Doutoramento “Jurisprudência 
Ordinária e Constitucional” Na Universidade da Estremadura — Cáceres 
Durante o período de 1998 A 2001, é inspetora principal da carreira de 
inspeção, do Instituto da Segurança Social, I. P. desde julho de 2009.

Experiência profissional relevante:
Advogada como profissional liberal — de 1998 a 2001;
Câmara Municipal de Beja: Jurista no Núcleo de Contraordenações 

(Departamento Técnico) — 01 julho a 31 dezembro de 1999;
Estabelecimento Prisional Regional de Beja: Jurista no período de 

janeiro a junho de 2000;
Formadora Certificada desde 27 junho de 2001, pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional de Beja
Instituto da Segurança Social, I. P.
Gabinete de Investigação Criminal: Jurista no período de 01 de ou-

tubro de 2001 a 31 de maio de 2004, integrada na carreira e categoria 
de Técnico Superior; Departamento de Fiscalização do Alentejo: Chefe 

do Setor de Fiscalização de Beja do Departamento de Fiscalização do 
Alentejo no período de junho de 2004 a janeiro de 2010; Diretora do 
Núcleo Administrativo e Financeiro, no Centro Distrital de Beja, desde 
fevereiro de 2010 até à presente data.

206696136 

 Deliberação (extrato) n.º 205/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 165/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Administração Geral do Centro Distrital de Braga, 
Cláudia Patrícia Serapicos Alves, que detém a competência técnica 
e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respe-
tiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Cláudia Patricia Serapicos Alves, licenciada em Gestão de Empresas, 

pela Universidade do Minho, é inspetora principal da carreira de inspeção 
do quadro de pessoal do ISS, IP.

No período de 26 de abril de 1999 a 31 de janeiro de 2008 exerceu 
funções no Serviço de Fiscalização do Norte, Setor de Braga.

De 01 de fevereiro de 2008 a 14 janeiro de 2010, exerceu as funções 
de chefe da Equipa de Identificação de Contribuintes do Núcleo de 
Identificação e Qualificação do Centro Distrital de Braga.

Desde 15 de janeiro de 2010 até à data, exerceu funções de diretora 
do Núcleo Administrativo e Financeiro do Centro Distrital de Braga 
do ISS, IP.

É, ainda, deputada municipal na Assembleia Municipal de Braga 
desde 2001.

206697092 

 Deliberação (extrato) n.º 206/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 164/12, de 18 de setembro, 

e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provi-
mento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, Dire-
tora do Núcleo de Respostas Sociais do Centro Distrital de Beja, Maria 
Inês Fernandes Maldonado Rodrigues, que detém a competência técnica 
e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva 
nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Maria Inês Fernandes Maldonado Rodrigues, mestre em Serviço 

Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, é técnica 
superior da carreira de técnico superior do Quadro de Pessoal do Instituto 
da Segurança Social,IP., desde 02 de maio de 1988.

Entre 1979 e 1986, intervenção profissional ligada ao setor econó-
mico cooperativo, em Portugal e na R.P.Moçambique; entre 1987 -1988, 
intervenção profissional na área da Saúde/Cuidados Primários (ARS 
Évora — C.S. Viana do Alentejo); em 02 maio 1988, ingresso no quadro 
de pessoal do ex -Centro Regional de Segurança Social de Beja, com 
intervenção em todas as áreas de competência da Ação Social do Centro 
Distrital de Beja; de outubro 2001 a dezembro 2007, Diretora do Núcleo 
de RMG e Outras Prestações de Cidadania e desde 01 janeiro 2008, 
Diretora do Núcleo Respostas Sociais e Qualificação do Território.

Curso de Formação em Gestão Pública e frequência de ações de 
formação em diversas áreas; intervenções e comunicações diversas e, 
entre outubro 1994 e fevereiro 2008, docente no Instituto Superior de 
Serviço Social Beja, no curso Superior de Serviço Social.

206696566 

 Deliberação (extrato) n.º 207/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 165/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Recursos Humanos do Centro Distrital de Braga, 
Carla da Silva Magalhães e Vasconcelos, que detém a competência 
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia 
a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro 
de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.
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Nota Curricular
Carla da Silva Magalhães e Vasconcelos, licenciada em Direito (Ciên-

cias Jurídicas) pela Faculdade de Direito da Universidade Portucalense 
Infante D. Henrique do Porto e com o Curso de Pós Graduação em 
Direito Penal Económico e Europeu pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra, é técnica superior do mapa de pessoal do Instituto 
da Segurança Social, I. P.

De janeiro de 2010 até à presente data, exerceu funções como Dire-
tora do Núcleo de Recursos Humanos do Centro Distrital de Braga do 
ISS, I. P. De outubro de 2005 a fevereiro de 2006 exerceu funções como 
coordenadora informal do Gabinete de Ilícitos Criminais do Departa-
mento de Fiscalização do Norte do ISS, I.P De julho de 2004 a setembro 
de 2005 e março de 2006 a janeiro de 2010, exerceu funções como 
técnica superior no Núcleo de Investigação Criminal do Departamento 
de Fiscalização do Norte do ISS, I. P. apoiando tecnicamente e sob a 
dependência funcional, o Ministério Público, no âmbito da instrução de 
processos -crime contra a segurança social. De julho de 2001 a junho de 
2004, exerceu funções como técnica superior, na Delegação de Braga 
do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. De junho 
de 1998 a junho de 2001, exerceu funções como técnica superior no 
Núcleo de Averiguações de Ilícitos Criminais e no Núcleo Jurídico do 
Centro Distrital de Braga do ISS, I. P. Em junho de 1998 ingressou na 
carreira técnica superior no Serviço Sub -Regional de Braga do Centro 
Regional de Segurança Social do Norte. Em 1996 ingressou na Ordem 
dos Advogados.

206697562 

 Deliberação (extrato) n.º 208/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 165/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Gestão do Cliente do Centro Distrital de Braga, 
Elisa Amélia Oliveira Cunha Coelho, que detém a competência técnica 
e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva 
nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Elisa Amélia Oliveira da Cunha Coelho, nasceu em Braga, em 1974. 

É licenciada em Direito, pela Universidade Portucalense, desde 1997. 
Encontra -se inscrita na Ordem dos Advogados desde 1999.

Foi contratada pelo ISS, IP em 1 de junho de 2001, para exercer 
funções no Centro Distrital de Braga, atualmente com a categoria de 
técnica superior. Exerceu funções desde junho/2001 a setembro/2005, 
na então Unidade de Proteção Social de Cidadania, essencialmente, na 
área da cooperação e respostas sociais. Em setembro de 2005 passou a 
exercer funções no Núcleo Jurídico do CDist, como jurista e advogada. 
Em janeiro de 2008 foi nomeada Diretora do Núcleo de Respostas Sociais 
da Unidade de Desenvolvimento Social do CDist de Braga, cargo que 
ocupou até ao ano de 2012.

206697384 

 Deliberação (extrato) n.º 209/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 165/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Prestações de Desemprego e Benefícios Diferidos 
do Centro Distrital de Braga, Maria Teresa Gomes Linhares Duarte 
Carrilho, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício 
das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, 
com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Maria Teresa Gomes Linhares Duarte Carrilho, Licenciada em Direito, 

pela Universidade Católica Portuguesa do Porto, é técnica superior da 
carreira técnica superior do Centro Distrital de Braga do Instituto de 
Segurança Social, I. P.

Em 1995, inicia funções no Serviço Sub -Regional de Braga do Centro 
Regional de Segurança Social do Norte, sendo, de 1 de outubro de 1998 
a 1 de julho de 2001, coordenadora do seu Serviço de Contraordenações; 
nomeada, em comissão de serviço, de 2 de julho de 2001 a 31 de maio 
de 2004, Coordenadora do Núcleo Jurídico — Contencioso e Contraor-
denações em acumulação com a Secção de Processos da Delegação de 

Braga do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social; de 27 de 
julho de 2005 a 31 de dezembro de 2007, Diretora do Núcleo Jurídico 
do Centro Distrital de Segurança Social de Braga do Instituto de Segu-
rança Social, I. P.; e, desde 1 de janeiro de 2008, Diretora do Núcleo 
de Assuntos Jurídicos e Contencioso no Centro Distrital de Braga do 
Instituto de Segurança Social, I. P.

206697498 

 Deliberação (extrato) n.º 210/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 166/12, de 18 de setembro, 

e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provi-
mento do referido cargo, foi nomeado, em regime de substituição, Diretor 
do Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital de Bragança, 
Fernando Jorge Garcia Rodrigues, que detém a competência técnica e 
aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva 
nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota curricular
Fernando Jorge Garcia Rodrigues, licenciado em psicologia, com a 

categoria de técnico superior.
Atualmente exerce funções na Unidade de Desenvolvimento Social, 

Setor de Infância e Juventude, designadamente na área funcional da 
assessoria técnica aos tribunais.

Integra a equipa local do plano DOM desde o início deste projeto, e 
a equipa da gestão centralizada de vagas.

Anteriormente acumulou funções na área da gestão de pessoal e 
formação do então Centro Distrital de Segurança Social de Bragança.

Desempenhou ainda funções como responsável de recursos humanos 
da então delegação de Bragança do Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social, IP (IGFSS, IP).

Como formador interno ministrou ações formativas na área da gestão 
da qualidade, tendo também, bem como formador externo, na liderança, 
motivação e gestão de equipas, formação de formadores, relações inter-
pessoais, gestão de conflitos, ética e deontologia, processos comunica-
cionais e relacionais da criança e especialização em gestão das IPSS.

206698129 

 Deliberação (extrato) n.º 211/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 164/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Prestações do Centro Distrital de Beja, Carla 
José Candeias Lança, que detém a competência técnica e aptidão para 
o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular 
em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Carla José Candeias Lança, Licenciada em Direito, pela Universidade 

Moderna, técnica superior da carreira técnica superior, do Quadro de 
Pessoal do ISS, I. P. — Centro Distrital de Beja.

Diretora da Unidade de Prestações e Atendimento do Centro Distrital 
de Beja, desde 01/2008. Diretora do Núcleo de Prestações do Centro 
Distrital de Beja, de 08/2005 a 12/2007. Exercício de funções inerentes 
à categoria de técnica superior e mandatária judicial no Núcleo de Apoio 
Técnico do Centro Distrital de Beja, de 06/2004 a 07/2005. Coordenadora 
do Núcleo Juridico -Contencioso, Contraordenações e Ilicitos Criminais 
do IGFSS, I. P./Delegação de Beja, de 09/2001 a 05/2004. Exercício 
de funções inerentes à categoria de técnica superior, no Núcleo de 
Averiguações e Ilicitos Criminais do IGFSS, I. P./Delegação de Évora 
de 06/ a 09/2001 e do Ex -CRSSA, de 06/1999 a 06/2001. Exercício 
de Advocacia, em regime de profissão liberal de 01/1996 a 06/1999. 
Curso de Formação em Gestão Pública (FORGEP) de 09/ a dez/2009. 
Seminário da Alta Direção em 09/2005, frequência e participação em 
inúmeras ações de formação/seminários relacionadas com a atividade 
e cargos exercidos.

206696525 

 Deliberação (extrato) n.º 212/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 165/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Identificação, Qualificação e Remunerações do 
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Centro Distrital de Braga, Ana Cristina Nolasco Vaz Vieira, que detém 
a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme 
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de 
setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Ana Cristina Nolasco Vaz Vieira, licenciada em Contabilidade, pela 

Universidade Lusíada, é técnica superior do Instituto de Segurança 
Social, I.P.

Desde 1 de janeiro de 2008 exerce funções como Diretora do Núcleo 
de Gestão Remunerações composto pelas Equipas de Gestão Remune-
rações I e II.

De 24 de junho de 2004 até 31 de dezembro de 2007 exercicio de 
funções como Diretora do Núcleo de Identificação de Beneficiários e 
Registo de Remunerações, núcleo composto pelas Equipas de Registo de 
Remunerações I e II, Equipa de Identificação de Entidades Empregado-
ras, Equipa de Identificação de Pessoas Singulares, Equipa de Vinculação 
de Regimes Especiais e Serviço de Relações Internacionais.

206697465 

 Deliberação (extrato) n.º 213/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 165/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Prestações Familiares e de Solidariedade do 
Centro Distrital de Braga, Carla Raquel Vieira Caetano Câmara Oliveira, 
que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, 
conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos 
a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota curricular
Carla Raquel Vieira Caetano da Câmara Oliveira, licenciada em 

Sociologia, desde 2004, pela Universidade do Minho. Em 1990, iniciou 
funções na Direção Regional de Saúde Pública, da Madeira.

Foi transferida para o Instituto da Segurança Social, I. P. – Centro 
Distrital de Braga, em 1997 onde desempenhou funções na secção de 
Rendimento Mínimo Garantido, ora Rendimento Social de Inserção, 
até 2007. Aí exerceu, também, funções de chefe de equipa. Desde 2008 
desenvolve a sua atividade no Núcleo de Respostas Sociais, como téc-
nica de acompanhamento às Instituições Particulares de Solidariedade 
Social.

Na área da intervenção social, Carla Raquel Oliveira, é vogal do 
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social 
e Saúde de Braga.

206697538 

 Deliberação (extrato) n.º 214/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 166/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Respostas Sociais do Centro Distrital de Bra-
gança, Isabel Augusta Vaz Bernardo, que detém a competência técnica 
e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva 
nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota curricular
Isabel Augusta Vaz Bernardo, licenciada em Sociologia das Organi-

zações pela Universidade do Minho, é técnica superior do Instituto de 
Segurança Social, IP — Centro Distrital de Bragança.

Atualmente a exercer funções de técnica superior no Setor da 
Cooperação, Estabelecimentos Lucrativos e Promoção da Autonomia 
há sete anos, exercendo ainda funções de Interlocutora Distrital para 
o Programa Rede Social no distrito de Bragança, tendo assento nos 
plenários dos Conselhos Locais de Ação Social.

No âmbito da Plataforma Supra -Concelhia de Alto Trás -os -Montes 
e Alto Douro, correspondente à área territorial NUT III, tendo exercido 
também as funções de interlocutora técnica no seio do grupo Operativo 
e simultaneamente redatora dos mesmos plenários.

206698186 

 Deliberação (extrato) n.º 215/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 166/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Apoio à Direção do Centro Distrital de Bragança, 
Paula de Jesus Palmeiro Regino, que detém a competência técnica e 
aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva 
nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota curricular
Paula de Jesus Palmeiro Regino, licenciada em Direito, pela Univer-

sidade Autónoma de Lisboa em 1994. Pós -Graduação em Direito do 
Trabalho, pela Universidade Moderna do Porto. Curso de Especialização 
em Direito Judiciário — Direitos Processuais e Organização Judiciária 
(correspondente ao primeiro ano de estrutura curricular do Mestrado 
em Direito Judiciário) pela Universidade do Minho.

Atualmente integra o Núcleo de Apoio à Gestão do Centro Distrital 
de Bragança, do ISS, IP, onde exerce funções de jurista.

Exerceu o cargo de Chefe do Setor Jurídico, no mesmo Centro Distri-
tal, entre 2005 a 2008. Exerceu funções de técnica superior, área jurídica, 
na Secção de Processos do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, IP, Delegação de Bragança, entre 2001 e 2004.

Exercício da advocacia entre 1997 e 2001.
Publicou artigos técnicos — científicos, do âmbito do Direito Fiscal, 

na Revista CTOC — Técnicos Oficiais de Contas, Revista “Jornal Fis-
cal”, Grupo Vida Económica, e Site da Internet www.verbojuridico.com.

206698031 

 Deliberação (extrato) n.º 216/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 165/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital de 
Braga, Maria de Fátima Braga Barbosa, que detém a competência 
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia 
a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro 
de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Maria de Fátima Braga Barbosa, nasceu em Nine, Vila Nova de Fa-

malicão, em 1973. É Licenciada em Educação com pré -especialização 
em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária pela Universidade 
do Minho, desde julho de 2000. Foi contratada pelo ISS, IP em 15 de 
outubro de 2001 para exercer funções no Centro Distrital de Braga, com 
a categoria de técnico superior.

Exerceu funções desde outubro de 2001 na então Unidade de Pro-
teção Social de Cidadania, atual Unidade de Desenvolvimento Social, 
essencialmente na área da adoção, na assessoria técnica aos Tribunais, 
na Linha Nacional de Emergência Social e no acolhimento familiar 
de crianças e jovens. Foi ainda formadora do Grupo de Coordenação 
do Plano de Auditoria Social e de Acompanhamento da Proteção de 
Menores, Idosos e Deficientes da Segurança Social e colaborou na 
elaboração e execução de projetos/candidaturas às medidas contem-
pladas pelo Programa Operacional Emprego, Formação e Desen-
volvimento Social — POEFDS, além de interlocutora distrital do 
Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados — PCAAC 
e representante da Segurança Social na Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Braga.

206697392 

 Deliberação (extrato) n.º 217/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 166/12, de 18 de se-

tembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recruta-
mento e provimento do referido cargo, foi nomeado, em regime de 
substituição, Diretor do Núcleo de Contribuições do Centro Distrital 
de Bragança, Carlos Alberto Rodrigues Correia, que detém a com-
petência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme 
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de 
setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.
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Nota curricular
Carlos Alberto Rodrigues Correia, licenciado em Contabilidade e 

Administração de Empresas, é técnico superior do Instituto Segurança 
Social, IP.

Foi técnico no Centro Regional de Segurança Social de Bragança 
(CRSSB) entre 1983 e 1989, onde desempenhou funções de chefia da 
contabilidade auxiliar e central.

Em janeiro de 1990 foi nomeado Chefe de Repartição, exercendo as 
funções de chefia da Repartição de Contabilidade.

Em outubro de 1993, passou a desempenhar funções de Chefe de 
Repartição Administrativa do CRSS Norte, Serviço Sub -Regional de 
Bragança, que manteve até março de 2001.

Em abril de 2001, foi nomeado Diretor da Delegação Distrital de 
Bragança do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP 
(IGFSS, IP), cessando as suas funções, com a extinção das Delegações 
do IGFSS, IP a 30 de maio de 2004.

Em 1 de junho de 2004 até à presente data, exerce funções de Diretor 
de Núcleo na área da gestão das contribuições.

206698097 

 Deliberação (extrato) n.º 218/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 164/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital de Beja, 
Margarida Isabel Martins Gonçalves Sampaio Marçal, que detém a 
competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme 
evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de 
setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Margarida Isabel Martins Gonçalves Sampaio Marçal nasceu em 

Coimbra, em 14 de agosto de 1967, é casada e tem três filhos. Licenciada 
em Serviço Social, desde 1991, pelo Instituto Superior de Serviço Social 
de Coimbra, e atualmente é técnica superior na Câmara Municipal de 
Ourique.

2003 -2005 Vereadora da Câmara Municipal de Ourique.
2004 -2005 Coordenadora do Programa de Implementação da Rede 

Social de Ourique.
2001 -2003 Coordenadora Técnica dos Planos Municipais de Preven-

ção Primária das Toxicodependências de Ourique.
1992 a 2003 Diretora Técnica da Santa Casa da Misericórdia de 

Ourique — Infantário, Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário.
Prestou Assessoria Técnica ao Centro de Apoio à População Idosa de 

Santana da Serra, entre 1996 e 2000.
Formadora no IEFP — Centro de Emprego de Ourique entre 1993 

e 1997.
Cargos Sociais Exercidos:
2008 -2010 Secretária da Mesa Administrativa da Santa Casa da Mi-

sericórdia de Ourique.
2006 -2009 Vice -presidente da Casa do Povo de Santana da Ser-

ra — Lar Centro de Dia e Apoio Domiciliário.
206696509 

 Deliberação (extrato) n.º 219/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 164/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Contribuições do Centro Distrital de Beja, Maria 
de Fátima Calado Ferreira Moreira, que detém a competência técnica 
e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva 
nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Maria de Fátima Calado Ferreira Moreira, Licenciada em Direito, pela 

Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, Pós -Graduação 
em Relações Internacionais e Estudos Europeus pela Universidade de 
Évora, é técnica superior do Quadro de Pessoal do ISS, I. P.

De 01 -01 -2008 até à presente data, Diretora do Núcleo de Apoio à 
Gestão do Centro Distrital de Beja, do ISS, I. P.

De 14 -05 -2004 a 31 -12 -2007 jurista/advogada no Núcleo de Investi-
gação Criminal dos Serviços de Fiscalização do Alentejo.

De 01 -10 -2001 a 13 -05 -2004, jurista/advogada no Núcleo de Con-
tenciosos, Contra Ordenações e Ilícitos Criminais da Delegação de 
Beja do IGFSS, I. P.

De 14 -06 -1999 a 30 -09 -2001, jurista/advogada no Núcleo de Averi-
guações de Ilícitos Criminais do Centro Regional de Segurança Social 
do Alentejo.

De 11/2004 a 06/1999, exercício da advocacia em regime liberal.
De 10/1993 a 12/2007 docente na Universidade Moderna; Curso 

de Formação em Gestão Pública (FORGEP), 2008, Évora, promovido 
pelo INA.

Tempo de serviço na carreira: 12 anos, 9 meses e 14 dias.
206696452 

 Deliberação (extrato) n.º 220/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 164/12, de 18 de setembro, 

e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provi-
mento do referido cargo, foi nomeado, em regime de substituição, Diretor 
do Núcleo de Gestão do Cliente do Centro Distrital de Beja, Sérgio 
Manuel Saraiva Marques Fernandes, que detém a competência técnica 
e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva 
nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Sérgio Manuel Saraiva Marques Fernandes, licenciado em Relações 

Internacionais, pela Universidade Lusíada de Lisboa, é Técnico Superior 
do Instituto da Segurança Social, IP desde janeiro de 2001.

Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP), concluído 
em 2006.

Diretor do Núcleo de Gestão do Atendimento, janeiro 2008.
Diretor do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e Comunicação, do 

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Beja, julho 
2001 -dezembro 2007.

Assessor do Diretor do Serviço Sub -Regional de Beja da Segurança 
Social, janeiro 2000 -maio 2001.

Assessor do Gabinete do Secretário de Estado da Inserção Social, 
1995 -1999

206696217 

 Deliberação (extrato) n.º 221/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 165/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Planeamento e Gestão de Informação do Centro 
Distrital de Braga, Anabela Cabete Mota, que detém a competência 
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a 
respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 
2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota curricular
Anabela Cabete Mota, licenciada em Economia, pós-graduação em 

Administração Pública, pela Universidade de Évora; Especialização no 
Código das Insolvências e Recuperação de Empresas e conclusão do ano 
curricular do mestrado em Gestão, pela Universidade Portucalense. É 
técnica superior do quadro de pessoal do Instituto da Segurança Social, 
I. P. (ISS, I. P.).

De janeiro de 2008 até à data é Diretora do Núcleo de Gestão de 
Contribuições, tendo a seu cargo a coordenação do Setor do Gestor de 
Contribuinte e a Equipa de Conta Corrente de Contribuições.

De outubro de 2001 a dezembro de 2007 exerceu funções de Diretora 
do Núcleo Financeiro, com a responsabilidade de gerir o Setor das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e as Equipas 
de Contabilidade e de Beneficiários.

De janeiro de 2003 a janeiro de 2004 acumulou funções de Diretora da 
Unidade Administrativo-Financeira, nos termos do artigo 41.º do CPA, 
coordenando os Núcleos, Financeiro, de Aprovisionamento e Património, 
o Setor das IPSS, as Equipas de Contabilidade, a de Beneficiários, a de 
Tesouraria, a de Expediente e a de Arquivo e Microfilmagem.

De setembro de 2000 a setembro de 2001 exerceu funções de técnica 
superior nos Serviços Administrativo-Financeiros do Centro Distrital 
de Braga.

De setembro de 1998 a agosto de 2000 exerceu funções de técnica 
superior no Departamento de Estudos, Prospetiva e Planeamento do 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade (MTS), onde coordenou os 
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Sistemas de Indicadores de Mercado de Emprego e Demografia e foi 
corresponsável pelos Relatórios de Conjuntura Trimestrais, publicados 
pelo MTS e, participou no grupo de trabalho Interministerial das Zonas 
de Localização Prioritária, no Plano Nacional de Emprego e, nas Grandes 
Opções do Plano.

De 1992 a 1998, exerceu funções no setor privado: Gerente no Grupo 
Millennium BCP, Consultora da Axi-Sul, L.da, Diretora de Serviços da 
Dianalimentar, L.da

Frequentou diversos cursos de formação profissional, destacando-se 
o FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública e o Seminário 
de Alta Direção, ministrados pelo INA. Obteve o certificado ECDL 
Core. Foi interlocutora da aplicação de Gestão de Tesourarias (GT) e 
participou no GOISS — desdobramento de objetivos. Implementou e 
desenvolveu boas práticas ao nível de GT e do Plano Oficial de Contabi-
lidade do ISS. Fez parte do grupo de trabalho da Common Assessement 
Framework (CAF).

Cabete Mota, Anabela
206697554 

 Deliberação (extrato) n.º 222/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 165/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Contribuições do Centro Distrital de Braga, 
Isabel Maria Sousa Sepúlveda Azevedo, que detém a competência 
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia 
a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro 
de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota curricular
Isabel Maria de Sousa Sepúlveda Azevedo, licenciada em Gestão 

de Empresas pela Universidade do Minho, e com pós-graduação em 
Recuperação de Empresas e Falência pela Universidade Portucalense, 
é técnica superior do Instituto da Segurança Social, I.P.

Desde fevereiro de 2008 tem vindo a exercer funções de Chefe de 
Setor do Gestor de Contribuinte na Unidade de Identificação, Qualifi-
cação e Contribuições do Instituto da Segurança Social, I.P. – Centro 
Distrital de Braga.

As principais atividades e responsabilidades incluem a coordenação e 
orientação de 7-9 técnicos superiores que têm como principais funções 
o acompanhamento de contribuintes no âmbito do projeto “Gestor do 
Contribuinte”, acompanhamento dos processos de falência e insolvência 
e representar a Segurança Social nas comissões de credores.

Paralelamente a esta atividade de coordenação, exerce também fun-
ções de técnica nesta área. 

De referir que desempenhou funções de orientação de 2 técnicos du-
rante o período experimental para ingresso na carreira técnica superior 
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Braga, tendo também sido 
vogal do júri de avaliação de 2 técnicos neste âmbito.

Fez ainda parte da Equipa CAF (Common Assessment Framework) 
– Estrutura Comum de Avaliação do Centro Distrital de Braga (2010).

206697351 

 Deliberação (extrato) n.º 223/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 166/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Prestações do Centro Distrital de Bragança, Maria 
Teresa Dias Moreira, que detém a competência técnica e aptidão para o 
exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular 
em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Maria Teresa Dias Moreira nasceu em Bragança em 1965. É Li-

cenciada em Estudos Superiores Especializados em Assessoria de 
Administração, pelo Instituto Superior de Línguas e Administração 
de Lisboa.

Exerceu o seu percurso profissional na Segurança Social, desde 1989, 
como técnica superior, tendo exercido funções no serviço de documenta-
ção, e como responsável do mesmo Serviço, no secretariado da direção 
e, desde novembro de 2000, exerceu funções na Divisão de Apoio 
Técnico, Serviço de Planeamento, mantendo-se, até à data, no Núcleo 

de Apoio à Gestão, Serviço de Planeamento e Estatística dos Regimes 
da Segurança Social ao nível das prestações.

Fez parte da Comissão e Acompanhamento e Avaliação das Institui-
ções Particulares de Solidariedade Social.

Dinamizadora do processo de autoavaliação do Programa da Qualidade 
do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, CAF, em 2004.

Em 2010 integrou, também, a equipa de autoavaliação da CAF.
É gestora de alguns programas de investimento social como, PIDDAC, 

PARES e POPH.
206698161 

 Deliberação (extrato) n.º 224/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 165/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento 
e provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de subs-
tituição, Diretora do Núcleo de Apoio Jurídico do Centro Distrital 
de Braga, Sandra Catarina Barros Silva, que detém a competência 
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia 
a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro 
de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota curricular
Sandra Catarina Barros da Silva, licenciada em Direito e Advo-

gada.
Em maio de 1999 ingressou no PROFISSS (Projeto Formação Inicial 

Qualificante para a Solidariedade e Segurança Social), curso intensivo 
sobre a Segurança Social ministrado no então Serviço Sub -Regional 
de Braga do Centro Regional de Segurança Social do Norte, onde, de 
dezembro de 1999 a setembro de 2000, fez estágio profissional.

Em junho de 2001 celebrou contrato de trabalho sem termo com o 
Instituto de Solidariedade e Segurança Social, para o exercício de funções 
na categoria de técnica superior na área Jurídica do Centro Distrital de 
Solidariedade e Segurança Social de Braga.

Desde a sua contratação, em 1 de junho de 2001, até setembro de 
2005, na qualidade de técnica jurista, desempenhou funções na Unidade 
de Proteção Social de Cidadania do Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social de Braga.

Desde então, pertence ao quadro de pessoal do Núcleo de Assuntos 
Jurídicos e Contencioso, onde emite pareceres jurídicos e é mandatária 
do Centro Distrital de Braga em diversos pleitos judiciais.

206697327 

 Deliberação (extrato) n.º 225/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 166/12, de 18 de setem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, 
Diretora do Núcleo de Gestão do Cliente do Centro Distrital de Bragança, 
Elisabete Maria Ramos Esteves, que detém a competência técnica e ap-
tidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota 
curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.

12 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, 
Mariana Ribeiro Ferreira.

Nota Curricular
Elizabete Maria Ramos Esteves, licenciada em Estudos Superiores 

Especializados em Assessoria de Administração, é técnica superior do 
quadro do Instituto de Segurança Social, IP, há cerca de 12 anos.

Exerceu funções em Gestão de Contribuições e Arquivo e Gestão 
Documental tendo passado pelo Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social, IP (IGFSS, IP) entre 2001 e 2002 na Gestão da divida 
à Segurança Social.

A partir de 2003 foi assistente da direção na área da comunicação, 
até 2005.

De 2005 a 2011 exerceu funções na área de gestão de contribuições 
e representação do Centro Distrital de Bragança nos Tribunais, na área 
da recuperação da divida.

Desde 2011 encontra -se a assessorar a direção do Centro Distrital de 
Bragança, na área da Comunicação.

Frequentou formação em “Aumentar a Eficácia da Comunicação 
nas Organizações”, “Qualidade de Serviço”, “Atendimento Telefónico 
e Imagem do ISS,IP”, “Equipas de Trabalho: Dinâmica e Eficácia” e 
“A Segurança Social nos Balcões Multisserviços”, tendo sido também 
formadora desta última.

206698104 
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PARTE D

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Despacho n.º 1615/2013
Nos termos do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 545/99, de 14 de de-

zembro, que organiza a composição e funcionamento da secretaria e 
dos serviços de apoio do Tribunal Constitucional, nomeio, em comissão 
de serviço, o oficial de justiça Paulo Manuel da Graça Esteves para o 
lugar de escrivão auxiliar do mapa de pessoal da Secretaria Judicial do 
Tribunal Constitucional, com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2013.

18 de janeiro de 2013. — O Presidente, Joaquim de Sousa Ribeiro.
206691349 

 TRIBUNAL DE CONTAS

Direção-Geral

Aviso (extrato) n.º 1269/2013
Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se pública a lista nominativa 
do pessoal da Direção-Geral do Tribunal de Contas que cessou funções 
por motivo de aposentação:

Com efeitos a 01 de novembro de 2012: 

Nome Categoria Escalão/Índice 

Maria Ivone Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 155

 Com efeitos a 01 de janeiro de 2013: 

Nome Categoria Escalão/Índice 

Maria Cândida Figueira Damas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Especialista de Informática, Grau 2, Nível 1 . . . . . . . . . . . 1 600

 18 de janeiro de 2013. — A Subdiretora-Geral, Márcia Vala.
206693674 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Aviso (extrato) n.º 1270/2013
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, torna -se público a cessação da relação jurídica de em-
prego público, por motivo de aposentação, dos seguintes trabalhadores:

Com efeitos a partir de 1 de março de 2012:
Maria Olga de Castro e Silva — Professora Coordenadora s/agregação
José Maria Rodrigues da Rocha — Professor Adjunto
Maria Isilda da Fonseca Santos — Assistente Operacional
22 de janeiro de 2013. — O Presidente, Paulo José Parente Gonçalves.

206697408 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Despacho (extrato) n.º 1616/2013
Por despacho de 24 de setembro de 2012 do Reitor da Universi-

dade do Algarve e nos termos dos artigos 59.º, 60.º, 62.º e 63.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, foi autorizada a mobilidade interna 
intercarreiras da Assistente Técnica, Licenciada Patrícia Cristina Co-
elho Marques, para o desempenho de funções da carreira e categoria 
de Técnico Superior, com efeitos a partir de 25 de setembro de 2012, 
pelo período de 18 meses, mantendo a remuneração da categoria de 
origem, conforme disposto nos n.os 1 e 2 da alínea d) do artigo 24.º 
da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, conjugados com o n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.

22 de janeiro de 2013. — A Diretora de Serviços de Recursos Hu-
manos, Sílvia Cabrita.

206696469 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Declaração de retificação n.º 125/2013
Por ter saído com inexatidão a publicação inserta no despacho 

n.º 13581/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, 
de 18 de outubro de 2012, referente ao mestrado em Engenharia e 
Design de Produto, retifica -se que onde se lê «Dissertação» deve ler -se 
«Dissertação/Projeto/Estágio».

23 de novembro de 2012. — A Adjunta do Administrador, Cristina 
Moreira.

206569793 

 Despacho n.º 1617/2013

Nomeação do administrador da Universidade de Aveiro

Considerando que a Universidade de Aveiro é uma fundação pública 
com regime de direito privado, instituída pelo Decreto -Lei n.º 97/2009, 
de 27 de abril, e que, nos termos do n.º 5 do artigo 4.º, se rege pelo 
direito privado no que respeita à sua gestão financeira, patrimonial e 
de pessoal;

Considerando que a Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, determina, no 
n.º 2 do artigo 123.º, que o Administrador da Universidade é livremente 
nomeado e exonerado pelo Reitor e que nos Estatutos da Universidade 
de Aveiro, doravante designados por Estatutos, homologados pelo Des-
pacho Normativo n.º 18 -A/2009, de 30 de abril, publicado no Diário da 
República n.º 93, 2.ª série, de 14 de maio, e alterados conforme Despa-
cho Normativo n.º 23/2012, de 19 de outubro, publicado no Diário da 
República n.º 208, 2.ª série, de 26 de outubro, no n.º 1 do artigo 47.º, é 
estabelecido igual regime;
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Considerando que o Regulamento Orgânico dos Serviços da Uni-
versidade de Aveiro, o Regulamento n.º 444/2009, de 5 de novembro, 
publicado no Diário da República n.º 220, 2.ª série, de 12 de novembro, 
caracteriza, no artigo 3.º, o cargo de Administrador, determinando as 
respetivas competências e fixando que o Administrador é provido nos 
termos da lei e dos Estatutos, e que, no n.º 4 do artigo 4.º do mesmo 
Regulamento, se consagra que os dirigentes exercem as suas funções 
em regime de comissão de serviço nos termos previstos no Código do 
Trabalho;

Considerando que, em decorrência, o Regulamento dos Dirigentes da 
Universidade de Aveiro, Regulamento n.º 844/2010, de 28 de outubro, 
publicado no Diário da República n.º 223, 2.ª série, de 17 de novembro, 
com a Declaração de Retificação n.º 2630/2010, publicada no Diário 
da República n.º 247, 2.ª série, de 23 de dezembro, em especial nos 
artigos 3.º, 13.º e 14.º, consagra que o Administrador, cargo de direção 
superior de 1.º grau, é livremente escolhido e exonerado pelo Reitor, 
entre pessoas com saber e experiência na área de gestão e administração, 
que possuam competência técnica, aptidão, experiência profissional e 
formação adequadas ao exercício das respetivas funções, sendo con-
tratado em regime de comissão de serviço, nos termos do Código do 
Trabalho, e pelo período de três anos;

Considerando que a Dr.ª Cristina Maria Alves Moreira Veiga, li-
cenciada em Gestão, e que vinha exercendo o cargo de adjunto do 
Administrador, conforme o meu Despacho n.º 34 -REIT/2010, de 22 de 
dezembro, possui acentuada experiência na área da gestão e administra-
ção, competência técnica, aptidão e experiência profissional, demonstra-
das ao longo de um percurso profissional de reconhecido mérito, para 
além da formação específica em alta direção em Administração Pública, 
reunindo portanto os requisitos necessários para assegurar as funções 
que são inerentes a este cargo, conforme se atesta pela nota curricular 
publicada em anexo:

No exercício dos poderes que, em geral, me são conferidos pela lei 
e pelos Estatutos da Universidade, e, em especial, no uso da compe-
tência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 123.º do RJIES, e pelos 
artigos 23.º, n.º 3, alínea i), e 47.º, n.º 1, dos Estatutos, e em conformidade 
com o quadro regulamentar supra identificado, decido, para os devidos 
efeitos, o seguinte:

1.º Nomear, em regime de comissão de serviço, nos termos do Código 
do Trabalho, administradora da Universidade de Aveiro a licenciada 
Cristina Maria Alves Moreira Veiga, em conformidade com a exigível 
carta de missão fixada, ao abrigo do n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento 
dos Dirigentes.

2.º Determinar, nos termos do n.º 5 do artigo 3.º do Regulamento 
dos Dirigentes supra identificado, e tendo em consideração a atual 
conjuntura económico -financeira e os acentuados constrangimentos 
impostos em matéria orçamental às instituições de ensino superior, a 
equiparação deste cargo, para efeitos remuneratórios, ao cargo de direção 
superior de 2.º grau;

3.º  Esta nomeação é efetuada pelo prazo de três anos e produz efeitos 
desde a data de assinatura do presente Despacho.

14 de janeiro de 2013. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

Nota curricular
Identificação:
Nome — Cristina Maria Alves Moreira Veiga;
Data de nascimento — 6 de agosto de 1974;
Estado civil — casada;
Naturalidade — Esmoriz — Ovar.

Formação académica: licenciatura em Gestão, pelo Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.

Atividade profissional:
1996 -1999 — colaborou com a equipa de reestruturação dos serviços 

de apoio à área de gestão da Universidade de Aveiro, nomeadamente na 
elaboração de manuais de normas legais e de procedimentos;

1999 -2003 — exerceu, como técnica superior de 2.ª Classe, fun-
ções de coordenação no Gabinete de Qualidade, Avaliação e Proce-
dimentos (GAQAP) da Universidade de Aveiro, nomeadamente na 
conceção e atualização de manuais de normas legais, na elaboração 
de procedimentos padronizados e respetivos manuais de articulação 
do processo de comunicação entre as Unidades Centrais e Depar-
tamentais;

2003 -2004 — exerceu funções de coordenação dos Serviços Acadé-
micos da Universidade de Aveiro e de assessoria ao respetivo Chefe de 
Divisão, nomeadamente na gestão de recursos humanos e das tarefas e 
orgânica do Serviço;

2004 -2005 — exerceu funções na Reitoria da Universidade de Aveiro 
no âmbito da articulação entre os Serviços Académicos, Instituto de 

Formação Inicial, Instituto de Formação Pós -graduada e a Reitoria, tendo 
como tarefas prioritárias da sua responsabilidade a análise e preparação 
de despacho sobre requerimentos entrados nos Serviços Académicos, 
respeitantes à formação pós -graduada e formação inicial universitária e 
a reformulação, implementação e acompanhamento dos procedimentos 
ao nível da formação pós -graduada;

2005 -2010 — exerceu funções de Chefe de Divisão de Recursos Hu-
manos da Universidade de Aveiro, intervindo diretamente na conceção, 
planificação e organização da Divisão, bem como todas as demais ativi-
dades desenvolvidas e da responsabilidade da mesma, nomeadamente a 
coordenação dos funcionários e das tarefas a ela afetas;

De março a dezembro de 2010 — exerceu funções, no Gabinete da 
Administração da Universidade de Aveiro, de coadjuvação do Admi-
nistrador no exercício das respetivas funções;

Desde dezembro de 2010 — exerce funções de Adjunto do Adminis-
trador da Universidade de Aveiro.

Formação profissional: das várias ações de formação, seminários 
e conferências, em que participou, destacam -se, entre outras, as se-
guintes:

ESMU -HUMANE Winter Sohool for Senior Administrators, 2011, 
Valencia;

CADAP — Curso de Alta Direção em Administração Pública, INA, 
2010;

O Exercício de Funções Públicas: O Novo Regime de Vinculação, 
Carreiras e Remunerações na Administração CentralIGAP, 2009;

Seminário «Human Resources», promovido pela Humane e ESMU 
Humane Winter School Alumni Network, Universidade de Coimbra, 
2008;

Seminário «Os Novos Regimes de Vinculação, Carreiras e Remune-
rações», INA, 2008;

FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, INA, 2007;
II Jornadas de «Gestão Universitária do Porto — Reforma e Mo-

dernização da Administração Pública? Principais Mudanças no Ensino 
Superior», ANFUP, 2006;

28th EUCEN (European Universities Continuing Education Ne-
twork) European Conference and 3rd Project Fórum, Kaunas (Lituâ-
nia), 2004;

Seminário «Eixos da Modernização Administrativa — Factores de 
Qualidade nos Serviços Públicos», UNAVE, 2001;

«ESMU -CHEMS Benchmarking Workshop on University Manage-
ment», ESMU em colaboração com a CHEMS, 2000, no qual proferiu 
uma apresentação subordinada ao tema «Commercialisation of Academic 
Activities — Resources and Special Issues»;

O Sistema de Qualidade em Serviços Públicos, IGAP, 1999;
Condução de Equipas de Trabalho, UNAVE, 1999;
Seminário “Benchmarking — Cooperação para o Desenvolvimento 

de Boas Práticas”, DGI/IPQ/ IAPMEI, 1999;
Encontro «A Qualidade no Ensino e o Ensino da Qualidade», IPQ, 

1998.

Participação em projetos:

2000 — representante da Universidade de Aveiro no projeto europeu 
«The European Benchmarking Programme on University Management», 
promovido pelo ESMU (European Centre for Strategic Management of 
Universities) em colaboração com a CHEMS (Commonwealth Higher 
Education Management Services Unit of The Association of Com-
monwealth Universities);

2004 — representante da Universidade de Aveiro (entidade coorde-
nadora nacional) no projeto europeu REFINE - Recognising Formal, 
Informal and Non -formal Education, no âmbito da EUCEN (Rede 
Europeia de Universidades de Educação Contínua), cabendo -lhe a 
realização das tarefas inerentes à participação da UA, bem como a 
coordenação das atividades dos parceiros envolvidos: AIDA (Asso-
ciação Industrial do Distrito de Aveiro); APCC (Associação para a 
Promoção Cultural da Criança); Cenforaz (Centro de Formação de 
Oliveira de Azeméis) e NOVOPCA (empresa de construção civil 
dedicada a obras públicas).

206695464 
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 UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 1271/2013

Designados, por despacho reitoral, de 15 do corrente mês de janeiro, 
para fazerem parte do júri de reconhecimento de habilitações a nível de 
mestrado, requerido por Jorge Andrés Vargas Rivas.

Presidente: Doutora Maria Teresa de Castro Marinho Tavares, pro-
fessora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Vogais:
Doutor Carlos Francisco Mafra Ceia, professor catedrático da Facul-

dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Doutora Ana Alexandra Ribeiro Luís, professora auxiliar da Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra.
18 de janeiro de 2013. — O Administrador da Universidade de Coim-

bra, Jorge Amaral Tavares.
206695691 

 Despacho n.º 1618/2013
Por despacho exarado a 18/12/2012, pelo Vice -Reitor da Universidade 

de Coimbra, Prof. Doutor Henrique Santos do Carmo Madeira, no uso 
de competência delegada por Despacho n.º 14153/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 19 de outubro, foi autorizada, 
a partir de 05 de janeiro de 2013, a manutenção do contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, da Doutora Catarina 
Isabel Caldeira Martins, como Professora Auxiliar, em regime dedica-
ção exclusiva, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, para 
o exercício de funções na Faculdade de Letras, nos termos dos n.os 2 
e 3 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31/08, e do n.º 1 do 
artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária.

(Não carece de verificação do Tribunal de Contas)
22 de janeiro de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos, Ana de Campos Cruz.
206696971 

 Despacho n.º 1619/2013
Por despacho exarado a 18/12/2012, pelo Vice -Reitor da Universi-

dade de Coimbra, Prof. Doutor Henrique Santos do Carmo Madeira, 
no uso de competência delegada por Despacho n.º 14153/2011, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 19 de outubro, 
foi autorizada, a partir de 04 de dezembro de 2012, a manutenção do 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
da Doutora Rute Isabel Fernandes Soares, como Professora Auxiliar, 
em regime dedicação exclusiva, do mapa de pessoal da Universidade 
de Coimbra, para o exercício de funções na Faculdade de Letras, 
nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 205/2009, 
de 31/08, e do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária.

(Não carece de verificação do Tribunal de Contas)
22/01/2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-

nos, Ana de Campos Cruz.
206697149 

 Despacho n.º 1620/2013
Por despacho exarado a 14/09/2012, pelo Magnífico Reitor da 

Universidade de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de 
Carvalho e Silva, foi autorizada a contratação do Doutor Rui Manuel 
Pontes Meireles Ferreira de Brito e celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de te-
nure, como Professor Associado, em tempo integral, com dedicação 
exclusiva.

A contratação, com início a 14 de setembro de 2012, resulta da conclu-
são do procedimento do concurso documental internacional, destinado 
ao preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Professor 
Associado, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, para a área 
de Química Biológica e Química Biofísica do Departamento de Química 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia, aberto por Edital n.º 650/2011, 
publicado no Diário da República, n.º 127, de 5 de julho de 2011, na 
bolsa de emprego público, através do código de oferta OE201107/0061 
e no sítio da internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 
(url:www.eracareers.pt, através do unique identifier e2c848b6 -66f4 -4f02-
-a11f -85a43593082d.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
22/01/2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-

nos, Ana de Campos Cruz.
206698259 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Serviços Académicos

Aviso n.º 1272/2013
O Reitor da Universidade de Évora homologou em 8 de janeiro de 

2013 o júri de provas de doutoramento em Música e Musicologia, 
requeridas por Edoardo Sbaffi nos termos do artigo 27.º da Ordem 
de Serviço n.º 1/2010 de 12 de janeiro — Regulamento do Ciclo de 
Estudos Conducente ao Grau de Doutor pela Universidade de Évora 
e do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, com a seguinte 
constituição:

Presidente: Doutor Christopher Consitt Bochmann, Professor Cate-
drático da Universidade de Évora, por delegação do Diretor do Instituto 
de Investigação e Formação Avançada

Vogais: Doutor Marc Vanscheeuwijck, Professor Associado da Uni-
versidade de Oregon (EUA) — Orientador; Doutor Benoît Gibson, 
Professor Auxiliar da Universidade de Évora — Orientador; Doutor 
David John Cranmer, Professor Auxiliar da Universidade Nova de Lis-
boa; Doutor João Manuel Neves Vaz, Professor Adjunto Convidado do 
Instituto Politécnico de Lisboa; Doutora Liliana Margareta Bizineche, 
Professora Auxiliar da Universidade de Évora; Doutora Vanda de Sá 
Martins da Silva, Professora Auxiliar da Universidade de Évora.

21 de janeiro de 2013. — A Diretora dos Serviços Académicos, Mar-
garida Cabral.

206694605 

 Aviso n.º 1273/2013
O Reitor da Universidade de Évora homologou em 9 de janeiro 

de 2013 o júri de provas de doutoramento em Gestão, requeridas por 
Cláudia Maria Pires de Carvalho Coimbra, nos termos do artigo 27 da 
Ordem de Serviço n.º 1/2010 de 12 de janeiro  -Regulamento do Ciclo 
de Estudos Conducente ao Grau de Doutor pela Universidade de Évora 
e do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, com a seguinte 
constituição:

Presidente — Doutor Carlos Alberto Falcão Marques— Professor 
Catedrático, por delegação do Diretor do Instituto de Investigação e 
Formação Avançada da Universidade de Évora.

Vogais:
Doutor António Genaro Leal Millán, Professor Catedrático da Uni-

versidad de Sevilla (Espanha);
Doutora Cesaltina Maria Pacheco Pires, Professora Associada da 

Universidade de Évora  - Orientadora;
Doutor Manuel Duarte Mendes Monteiro Laranja, Professor Associado 

com Agregação da Universidade Técnica de Lisboa;
Doutor Soumodip Sarkar, Professor Associado com Agregação da 

Universidade de Évora -Orientador;
Doutora Aurora Amélia Castro Teixeira, Professora Associada da 

Universidade do Porto;
Doutora Maria José Aguilar Madeira, Professora Auxiliar da Univer-

sidade da Beira Interior.
22 de janeiro de 2013. — A Diretora dos Serviços Académicos, Mar-

garida Cabral.
206697602 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Ciências

Aviso n.º 1274/2013

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto 
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa 
de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa.
Nos termos do disposto nos n.os 2 a 4 e 6 do artigo 6.º e no artigo 50.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), conjugados com os 
artigos 4.º e 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e dado não 
existirem reservas de recrutamento constituídas junto da Direção-Geral 
da Administração e do Emprego Público (enquanto ECCRC, foi dispen-
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sada a sua consulta por não se encontrar constituída e em funcionamento 
qualquer reserva de recrutamento, de acordo com informação constante 
no sítio www.dgaep.gov.pt) e no próprio serviço, torna-se público que, 
por despacho de 09 de julho de 2012 do Reitor da Universidade de 
Lisboa, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a 
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pes-
soal não docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
(FCUL), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

1 — Modalidade de contrato: O procedimento concursal destina-se à 
celebração de um contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para ocupação de um posto de trabalho, previsto no mapa de 
pessoal não docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de fevereiro.

2 — Enquadramento legal: Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro; 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro; Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril; Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior: Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.

3 — Local de trabalho: O local de trabalho situa-se na Faculdade de Ci-
ências da Universidade de Lisboa, sita no Campo Grande, 1749-016 Lisboa.

4 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar, em conformidade 
com o mapa de pessoal aprovado: O posto de trabalho a concurso en-
volve o exercício de funções da carreira de Técnico Superior, tal como 
descritas no anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a saber, 
funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão; elaboração, autonomamente ou em 
grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e 
execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas 
de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 
funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda 
que com enquadramento superior qualificado; representação do órgão 
ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

O Técnico Superior desempenhará as suas funções no Departamento 
de Física, competindo-lhe a execução das seguintes atividades:

a) Organização e preparação do equipamento e dos laboratórios para 
as aulas práticas de laboratório da responsabilidade do Departamento 
de Física da Faculdade de Ciências. Manutenção das instalações e da 
operacionalidade dos equipamentos;

b) Realização de pedidos de orçamento e análise de propostas relativas 
a compras e a manutenção do equipamento, e a compras de materiais 
consumíveis utilizados nos laboratórios do Departamento de Física da 
Faculdade de Ciências;

c) Apoio à realização de atividades laboratoriais realizadas no âmbito 
do ensino e da divulgação (interna ou externa) da Física;

d) Gestão informática da informação relativa a: 1) registo de utilização 
de equipamentos; 2) registo de manutenção de equipamentos; 3) registo 
de fornecedores de equipamentos e de consumíveis usados nos labora-
tórios do Departamento de Física da Faculdade de Ciências;

e) Implementação das medidas adotadas pelo Departamento de Física 
da Faculdade de Ciências, no que diz respeito ao controlo e à minimiza-
ção de riscos profissionais nos laboratórios do Departamento de Física 
da Faculdade de Ciências.

5 — Posicionamento remuneratório: na sequência do procedimento 
concursal ora publicitado, irá ser proposta ao candidato selecionado a 
2.ª posição remuneratória da carreira e categoria respetivas, a que cor-
responde, para Técnico Superior, o nível remuneratório 15.º de acordo 
com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, no montante 
pecuniário de 1201,48 € (mil duzentos e um euros e quarenta e oito 
cêntimos), ao abrigo da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.

6 — Requisitos de Admissão:
6.1 — Requisitos gerais: Ser detentor, até à data limite para apresen-

tação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no 
artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, nomeadamente:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6.2 — Requisitos específicos: exigido o grau académico de Licen-
ciatura, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional.

6.3 — Constituem requisitos preferenciais:
a) Licenciatura em Engenharia Física, em Física ou em Engenharia 

Eletrotécnica;
b) Experiência na utilização de equipamento de mecânica, ótica e 

eletrónica;
c) Conhecimentos básicos de informática;
d) Boa capacidade de relacionamento interpessoal.

6.4 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos 
que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam 
titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocu-
pem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal não docente 
da Faculdade de Ciências idênticos ao posto de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o presente procedimento.

7 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento inicia-se de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado.

7.1 — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de fevereiro, o recrutamento efetua-se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e, esgotados 
estes, dos restantes candidatos.

7.2 — Por despacho do Reitor da Universidade de Lisboa, em caso 
de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
proceder-se-á ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida.

8 — Formalização de candidaturas:
8.1 — Só é admissível a apresentação de candidaturas em suporte 

de papel.
8.2 — As candidaturas deverão ser formalizadas, sob pena de exclu-

são, mediante o preenchimento do formulário de candidatura a procedi-
mentos concursais, de utilização obrigatória, aprovado pelo Despacho 
(extrato) n.º 11321/2009, de 8 de maio, e disponível na página eletrónica 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (no endereço 
http://www.fc.ul.pt/concursos?id=274), podendo ser entregues pesso-
almente no Núcleo de Expediente e Arquivo da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, durante o horário normal de expediente 
(das 09:00 às 16:00), sito no Campo Grande — Edifício C5, Piso 1, 
1749-016 Lisboa, ou remetidas através de correio registado com aviso 
de receção, dentro do prazo fixado, para a mesma morada da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, dirigidas à Presidente do Júri 
do presente procedimento concursal.

8.3 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado de fo-
tocópia de Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade e Cartão de Contri-
buinte, e, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração emitida pelo organismo ou serviço onde o candidato 

exerce funções ou pertence, devidamente atualizada e autenticada (com 
data reportada ao prazo estabelecido para a apresentação das candida-
turas), da qual conste, de forma inequívoca:

A modalidade da relação jurídica de emprego público que detém;
A carreira e a categoria, bem como a posição remuneratória detidas;
A antiguidade na função pública, na carreira, na categoria e no exer-

cício da atividade que atualmente exerce;
As avaliações de desempenho, com menção qualitativa e quantitativa, 

relativas ao último período, não superior a três anos, em que o candidato 
cumpriu ou executou atividades idênticas às do posto de trabalho a 
ocupar, e, na sua ausência, o motivo que determinou tal facto;

d) Declaração de conteúdo funcional, emitida pelo serviço ou or-
ganismo onde o candidato exerce funções ou pertence, devidamente 
detalhada, atualizada e autenticada (com data reportada ao prazo es-
tabelecido para a apresentação das candidaturas), da qual constem as 
atividades que se encontra a exercer inerentes ao posto de trabalho que 
ocupa e o grau de complexidade das mesmas, em conformidade com 
o estabelecido no mapa de pessoal aprovado, bem como a data a partir 
da qual as exerce;

e) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas 
com o conteúdo funcional do posto de trabalho;
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f) Documentos comprovativos da experiência profissional dos can-
didatos, com indicação precisa dos anos, meses e dias desse tempo de 
trabalho.

8.4 — Os candidatos que exerçam funções na Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas c) e d), sendo os mesmos solicitados pelo 
Júri ao respetivo serviço de pessoal e àquele entregues oficiosamente.

8.5 — Serão excluídas as candidaturas que não satisfaçam, cumulati-
vamente, os requisitos e formalidades apontados no presente aviso.

9 — Métodos de seleção:
9.1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 53.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com a redação que lhe foi dada 
pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, são adotados os seguintes 
métodos de seleção:

a) Método de seleção obrigatório: prova de conhecimentos (PC);
b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-

fissional de seleção (EPS).

9.2 — Para os candidatos que reunirem as condições referidas no 
n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (candidatos 
que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se encontrem ou, 
tratando-se de candidatos colocados em situação de mobilidade especial, 
se tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, 
competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho para cuja 
ocupação o procedimento foi publicitado), caso não exerçam a opção 
pelo método previsto no número anterior, por escrito, no formulário de 
candidatura, são adotados os seguintes métodos de seleção:

a) Método de seleção obrigatório: avaliação curricular (AC);
b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-

fissional de seleção (EPS).

10 — Prova de Conhecimentos (PC) — a prova de conhecimen-
tos visa avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e as 
competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício de de-
terminada função.

10.1 — A prova de conhecimentos assumirá a forma escrita, com 
consulta, de natureza teórica e de realização individual, efetuada numa 
só fase, em suporte de papel, podendo ser constituída por um conjunto 
de questões de resposta de escolha múltipla, de pergunta direta, de res-
posta condicionada, de lacuna ou de desenvolvimento, com a duração 
de 120 minutos, e versará sobre os temas a que se reportam os diplomas 
legais e a bibliografia que se seguem, bem como sobre as alterações 
legislativas que sobre eles tenham recaído e ou venham a recair até à 
data da realização da prova:

Temas/tópicos sobre os quais versará a prova de conhecimentos:
a) Temas específicos da atividade para que é aberto o concurso:
Física da Medição, Padrões, Unidades e Erros;
Mecânica do ponto material e do corpo rígido, Cinemática, Dinâmica, 

Energia, Momento linear e angular, Colisões;
Mecânica dos meios contínuos;
Termodinâmica;
Eletricidade e Magnetismo;
Ondas eletromagnéticas e acústicas;
Ótica;
Física Moderna;
Circuitos Elétricos;
Eletrónica analógica (díodos, transístores, ampops, reguladores);
Eletrónica Digital (portas lógicas, básculas/flip-flops, conhecimentos 

de VHDL ou Verilog);
Conhecimentos de microprocessadores.

Bibliografia/legislação recomendadas:
“Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics”, Ray-

mond A. Serway, John W. Jewett;
“Electronic Circuits: Handbook for Design and Application”, 2nd 

edition, U.Tietze, C. Schenk, Springer (2006);
ou livros equivalentes que cubram os tópicos acima mencionados.
b) Orgânica e funcionamento da Faculdade de Ciências da Univer-

sidade de Lisboa:

Bibliografia/legislação recomendadas:
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (Regime Jurídico das Instituições 

de Ensino Superior);
Despacho Normativo n.º 36/2008, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 148, de 01 de agosto, alterado pelos Despachos Normativos 
n.º 15/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 229, de 29 

de novembro, e n.º 21/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 193, de 04 de outubro (Estatutos da Universidade de Lisboa);

Despacho n.º 4642/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 26, de 6 de fevereiro, alterado pelo Despacho n.º 4390/2011, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 10 de março (Estatutos 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa);

Deliberação n.º 2292/2010, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 238, de 10 de dezembro (Regulamento Orgânico da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa);

Despacho n.º 18452/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 239, de 13 de dezembro (Regulamento das Unidades de Serviço da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa).

c) Área de Atividade Administrativa inerente à Administração Pública:
Bibliografia/legislação recomendadas:
Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, 

de 31 de dezembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de 
dezembro (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na 
Administração Pública — SIADAP);

Lei n.º 12-A/2008, de 27 fevereiro, retificada pela Declaração de Re-
tificação n.º 22-A/2008, de 24 de abril, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 269/2009, de 30 de setembro, 
e pelas Leis n.os 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 
55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, 
de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro (Regime de vin-
culação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem 
funções públicas — RVCR);

Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro (Estatuto disciplinar dos trabalha-
dores em funções públicas);

Lei n.º 59/2008, de 11 setembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 
28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, pelas 
Leis n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 66/2012, de 31 de dezembro 
(Regime jurídico do contrato de trabalho em funções públicas);

Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e respetivo 
Regulamento de Extensão n.º 1-A/2010, de 2 de março;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro, pelas Leis n.os 18/2008, de 29 de janeiro, e 
30/2008, de 10 de julho, e Declarações de Retificação n.os 265/91, de 31 
de dezembro, e 22-A/92, de 29 de fevereiro (Código do Procedimento 
Administrativo).

10.2 — A avaliação da prova de conhecimentos terá em conta o 
domínio da língua portuguesa evidenciado pelos candidatos, e será 
adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às 
centésimas.

11 — Avaliação curricular (AC) — a avaliação curricular visa analisar 
a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica 
ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adqui-
rida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de 
desempenho obtida, e é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com 
valoração até às centésimas.

12 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — a entrevista profis-
sional de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiên-
cia profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a inte-
ração estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente 
os relacionados com a capacidade de comunicação e relacionamento 
interpessoal e com o conhecimento do conteúdo inerente às funções a 
desempenhar. É avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

13 — A Classificação Final (CF) será obtida numa escala de 0 a 20 
valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando-se a 
valoração até às centésimas, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

13.1 — Para os candidatos na situação prevista no n.º 9.1 do presente 
aviso:

CF = PC × 70 % + EPS × 30 %

13.2 — Para os candidatos na situação prevista no n.º 9.2 do presente 
aviso:

CF = AC × 70 % + EPS × 30 %

13.3 — Será elaborada uma lista unitária de ordenação final dos candi-
datos, ainda que no procedimento lhes tenham sido aplicados diferentes 
métodos de seleção. Em caso de igualdade de valoração serão adotados 
os critérios de ordenação preferencial estabelecidos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
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14 — É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma 
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo 
aplicado o método ou fase seguintes.

15 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos 
de seleção é equivalente à desistência do presente concurso.

16 — Critérios de Seleção: Os parâmetros de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha clas-
sificativa e os sistemas de valoração dos métodos constarão das atas do 
Júri, que serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 — Exclusão e notificação de candidatos: os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou 
d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alte-
rada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, sendo obri-
gatório, para exercício do direito de participação de interessados, o uso 
de formulário próprio aprovado pelo Despacho (Extrato) n.º 11321/2009, 
de 08 de maio, disponível na página eletrónica da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=274, 
devendo ser enviado nos termos dos pontos 8.1 e 8.2, supra.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de 
abril, e por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 
do artigo 30.º da referida Portaria.

18.1 — Os candidatos aprovados no primeiro método de seleção se-
rão convocados, nos termos e por uma das formas referidas no número 
anterior, para a realização do método seguinte.

18.2 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
seleção é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, a afixar 
em local visível e público das instalações da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, e disponibilizada na página eletrónica, em 
http://www.fc.ul.pt/concursos?id=274.

19 — Composição do Júri:
Presidente: Prof.ª Doutora Maria Margarida da Fonseca Beja Godi-

nho, Professora Catedrática do Departamento de Física da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa;

1.º Vogal Efetivo: Prof. Doutor José António Soares Augusto, Pro-
fessor Associado do Departamento de Física da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa.

2.º Vogal Efetivo: Lic. Ana Vitória Cantos de Atouguia, técnica su-
perior da Unidade de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

1.º Vogal Suplente: Prof.ª Doutora Maria Margarida Colen Martins 
da Cruz, Professora Auxiliar com Agregação do Departamento de Física 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

2.º Vogal Suplente: Prof. Doutor Pedro Miguel Dinis de Almeida, 
Professor Auxiliar do Departamento de Física da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo Vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

20 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei.

21 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publici-
tada na página eletrónica da Faculdade de Ciências (http://www.fc.ul.
pt/concursos?id=274), bem como notificada aos candidatos por, pelo 
menos, uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.

22 — Após homologação da lista unitária de ordenação final, é pu-
blicado na 2.ª série do Diário da República aviso informando da sua 
afixação/publicitação, sendo a mesma afixada em local visível e pú-
blico das instalações da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, e disponibilizada na página eletrónica, em http://www.fc.ul.
pt/concursos?id=274.

23 — Nos termos do Despacho conjunto n.º 373/2000, de 01 de março, 
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República 
Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação».

24 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência que se enquadre nas 
circunstâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 9/89, 
de 2 de maio, tem preferência em igualdade de classificação, a qual 

prevalece sobre qualquer outra preferência legal, seguindo-se a apli-
cação dos critérios de preferência previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.

25 — Prazo de validade — O recrutamento é válido para o preenchi-
mento do posto de trabalho a ocupar através do presente procedimento 
concursal e para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.

26 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009 
de, 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, 
de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), devendo estar disponível no 1.º dia útil se-
guinte à presente publicação; a partir da data de publicação no Diário da 
República, por extrato, na página eletrónica da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=274; 
e, também, por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados 
da data de publicação no Diário da República, em jornal de expansão 
nacional.

18 de janeiro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Manuel Pinto 
Paixão.

206695601 

 Aviso n.º 1275/2013

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto 
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do mapa 
de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa.

Nos termos do disposto nos n.os 2 a 4 e 6 do artigo 6.º e no artigo 50.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), conjugados com os 
artigos 4.º e 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e dado não 
existirem reservas de recrutamento constituídas junto da Direção -Geral 
da Administração e do Emprego Público (enquanto ECCRC, foi dispen-
sada a sua consulta por não se encontrar constituída e em funcionamento 
qualquer reserva de recrutamento, de acordo com informação constante 
no sítio www.dgaep.gov.pt) e no próprio serviço, torna -se público que, 
por despacho de 9 de julho de 2012 do reitor da Universidade de Lisboa, 
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data 
de publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na carreira 
e categoria de técnico superior do mapa de pessoal não docente da Fa-
culdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Modalidade de contrato: o procedimento concursal destina -se à 
celebração de um contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para ocupação de um posto de trabalho, previsto no 
mapa de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

2 — Enquadramento legal: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro; 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior: Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.

3 — Local de trabalho: o local de trabalho situa -se na Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, sita no Campo Grande, 1749 -016 
Lisboa.

4 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar, em conformidade 
com o mapa de pessoal aprovado: o posto de trabalho a concurso en-
volve o exercício de funções da carreira de técnico superior, tal como 
descritas no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a saber, 
funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão; elaboração, autonomamente ou em 
grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e 
execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas 
de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 
funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda 
que com enquadramento superior qualificado; representação do órgão 
ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

O técnico superior desempenhará as suas funções no Departamento 
de Geologia, competindo -lhe a execução das seguintes atividades:

a) Manufatura de lâminas delgadas e de superfícies (bi)polidas para 
estudos de petrografia, metalografia ou outros afins;
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b) Produção de concentrados minerais puros por meios físicos e 
ou químicos para estudos diversos usando protocolos validados ou a 
validar;

c) Manutenção das instalações e operacionalidade dos equipamentos 
afetos aos laboratórios de lâminas delgadas e superfícies polidas, assim 
como aos de separação de minerais;

d) Processamento de amostras geológicas e operacionalização da uti-
lização dos equipamentos de corte, partição e pulverização de materiais 
rochosos e minérios;

e) Gestão do sistema informático de: 1) registo de utilização de equi-
pamentos; 2) produção e encaminhamento de resíduos laboratoriais; e 
3) fornecedores específicos de consumíveis laboratoriais;

f) Execução e apoio técnico na realização de serviços a prestar pela 
FCUL no âmbito do processamento e caracterização de amostras ge-
ológicas;

g) Execução de trabalho analítico e apoio técnico na utilização/ope-
racionalidade dos equipamentos de análise química instalados no De-
partamento de Geologia.

5 — Posicionamento remuneratório: na sequência do procedimento 
concursal ora publicitado, irá ser proposta ao candidato selecionado a 
2.ª posição remuneratória da carreira e categoria respetivas, a que cor-
responde, para técnico superior, o nível remuneratório 15.º de acordo 
com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, no montante 
pecuniário de € 1201,48, ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro.

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Requisitos gerais: ser detentor, até à data limite para apresen-

tação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no 
artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, nomeadamente:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6.2 — Requisitos específicos: exigido o grau académico de licen-
ciatura, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional.

6.3 — Constituem requisitos preferenciais:
a) Licenciatura em Geologia ou afim;
b) Experiência profissional em processamento de amostras geológicas 

para observação em microscopia ótica (luz transmitida e refletida) e 
para análise química;

c) Conhecimentos específicos em separação de fases minerais por 
processos físicos e químicos;

d) Formação profissional (cursos de formação/pós -graduações) nas 
áreas acima descritas;

e) Domínio de português e inglês;
f) Competências na área de informática na ótica do utilizador;
g) Experiência ou aptidão demonstrável no manuseamento de equi-

pamentos mecânicos.

6.4 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares 
da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal não docente da Faculdade de 
Ciências idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o presente procedimento.

7 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento inicia -se de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado.

7.1 — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento efetua -se pela 
ordem decrescente da ordenação final dos candidatos colocados em 
situação de mobilidade especial e, esgotados estes, dos restantes 
candidatos.

7.2 — Por despacho do reitor da Universidade de Lisboa, em caso 
de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida.

8 — Formalização de candidaturas:
8.1 — Só é admissível a apresentação de candidaturas em suporte 

de papel.
8.2 — As candidaturas deverão ser formalizadas, sob pena de exclu-

são, mediante o preenchimento do formulário de candidatura a proce-
dimentos concursais, de utilização obrigatória, aprovado pelo despacho 
(extrato) n.º 11321/2009, de 8 de maio, e disponível na página eletrónica 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (no endereço 
http://www.fc.ul.pt/concursos?id=276), podendo ser entregues pesso-
almente no Núcleo de Expediente e Arquivo da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, durante o horário normal de expediente (das 
9 às 16 horas), sito no Campo Grande, Edifício C5, piso 1, 1749 -016 
Lisboa, ou remetidas através de correio registado com aviso de receção, 
dentro do prazo fixado, para a mesma morada da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, dirigidas ao presidente do júri do presente 
procedimento concursal.

8.3 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado de foto-
cópia de cartão de cidadão/bilhete de identidade e cartão de contribuinte 
e, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração emitida pelo organismo ou serviço onde o candidato 

exerce funções ou pertence, devidamente atualizada e autenticada (com 
data reportada ao prazo estabelecido para a apresentação das candida-
turas), da qual conste, de forma inequívoca:

A modalidade da relação jurídica de emprego público que detém;
A carreira e a categoria, bem como a posição remuneratória detidas;
A antiguidade na função pública, na carreira, na categoria e no exer-

cício da atividade que atualmente exerce;
As avaliações de desempenho, com menção qualitativa e quantitativa, 

relativas ao último período, não superior a três anos, em que o candidato 
cumpriu ou executou atividades idênticas às do posto de trabalho a 
ocupar, e, na sua ausência, o motivo que determinou tal facto;

d) Declaração de conteúdo funcional, emitida pelo serviço ou or-
ganismo onde o candidato exerce funções ou pertence, devidamente 
detalhada, atualizada e autenticada (com data reportada ao prazo es-
tabelecido para a apresentação das candidaturas), da qual constem as 
atividades que se encontra a exercer inerentes ao posto de trabalho que 
ocupa e o grau de complexidade das mesmas, em conformidade com 
o estabelecido no mapa de pessoal aprovado, bem como a data a partir 
da qual as exerce;

e) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas 
com o conteúdo funcional do posto de trabalho;

f) Documentos comprovativos da experiência profissional dos can-
didatos, com indicação precisa dos anos, meses e dias desse tempo de 
trabalho.

8.4 — Os candidatos que exerçam funções na Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas c) e d), sendo os mesmos solicitados pelo 
júri ao respetivo serviço de pessoal e àquele entregues oficiosamente.

8.5 — Serão excluídas as candidaturas que não satisfaçam, cumula-
tivamente, os requisitos e formalidades apontados no presente aviso.

9 — Métodos de seleção:
9.1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 53.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com a redação que lhe foi dada 
pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, são adotados os seguintes 
métodos de seleção:

a) Método de seleção obrigatório: prova de conhecimentos (PC);
b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-

fissional de seleção (EPS).

9.2 — Para os candidatos que reunirem as condições referidas no 
n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (candidatos 
que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se encontrem ou, 
tratando -se de candidatos colocados em situação de mobilidade especial, 
se tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, 
competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho para cuja 
ocupação o procedimento foi publicitado), caso não exerçam a opção 
pelo método previsto no número anterior, por escrito, no formulário de 
candidatura, são adotados os seguintes métodos de seleção:

a) Método de seleção obrigatório: avaliação curricular (AC);
b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-

fissional de seleção (EPS).

10 — Prova de conhecimentos (PC) — a prova de conhecimentos visa 
avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e as competên-
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cias técnicas dos candidatos necessárias ao exercício de determinada 
função.

10.1 — A prova de conhecimentos assumirá a forma escrita, com 
consulta, de natureza teórica e de realização individual, efetuada numa 
só fase, em suporte de papel, podendo ser constituída por um conjunto 
de questões de resposta de escolha múltipla, de pergunta direta, de res-
posta condicionada, de lacuna ou de desenvolvimento, com a duração 
de 90 minutos, e versará sobre os temas específicos da atividade para 
que é aberto o concurso, os temas a que se reportam os diplomas e a 
bibliografia que se seguem, bem como sobre as alterações legislativas 
que sobre eles tenham recaído e ou venham a recair até à data da rea-
lização da prova:

Temas/tópicos sobre os quais versará a prova de conhecimentos:
a) Temas específicos da atividade para que é aberto o concurso:
1) Princípios subjacentes às metodologias envolvidas na preparação/

processamento de amostras geológicas para petrografia, metalografia 
e litogeoquímica;

2) Microscopia ótica (luz transmitida e refletida);
3) Princípios, potencialidades e limitações dos procedimentos usados 

na separação de minerais;
4) Pulverização: equipamentos, técnicas e procedimentos de utilização 

tendo em vista minimizar os efeitos de contaminação;
5) Trabalho em ambiente Windows/Office.

Bibliografia/legislação recomendadas:
Hutchison, C.S. (1974) — Laboratory Handbook of Petrographic 

Techniques. John Wiley & Sons, 527 pp.
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3 %A2mina_delgada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metalografia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_processing
http://www.geol.sav.sk/ceal/separation.pdf

b) Orgânica e funcionamento da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa:

Bibliografia/legislação recomendadas:
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (Regime Jurídico das Instituições 

de Ensino Superior);
Despacho normativo n.º 36/2008, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 148, de 1 de agosto de 2008, alterado pelos Despachos 
Normativos n.º 15/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 229, de 29 de novembro, e n.º 21/2012, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 193, de 04 de outubro (Estatutos da Universidade 
de Lisboa);

Despacho n.º 4642/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 26, de 6 de fevereiro de 2009, alterado pelo Despacho n.º 4390/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 10 de março de 
2011 (Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa);

Deliberação n.º 2292/2010, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 238, de 10 de dezembro de 2010 (Regulamento Orgânico da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa);

Despacho n.º 18452/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 239, de 13 de dezembro de 2010 (Regulamento das Unidades de 
Serviço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa).

c) Área de Atividade Administrativa inerente à Administração Pública:
Bibliografia/legislação recomendadas:
Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis 

n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e 
66 -B/2012, de 31 de dezembro (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação 
de Desempenho na Administração Pública — SIADAP);

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 fevereiro, retificada pela Declaração de Re-
tificação n.º 22 -A/2008, de 24 de abril, alterada pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 269/2009, de 30 de setembro, 
e pelas Leis n.os 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 
55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, 
de 31 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro (Regime de vin-
culação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem 
funções públicas — RVCR);

Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro (Estatuto disciplinar dos trabalha-
dores em funções públicas);

Lei n.º 59/2008, de 11 setembro, alterada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 
28 de abril, pelo Decreto -Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, pelas 
Leis n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 66/2012, de 31 de dezem-
bro (Regime jurídico do contrato de trabalho em funções públicas);

Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e respetivo 
Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março;

Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro, pelas Leis n.os 18/2008, de 29 de janeiro, e 
30/2008, de 10 de julho, e Declarações de Retificação n.os 265/91, de 
31 de dezembro, e 22 -A/92, de 29 de fevereiro (Código do Procedimento 
Administrativo).

10.2 — A avaliação da prova de conhecimentos terá em conta o 
domínio da língua portuguesa evidenciado pelos candidatos, e será 
adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às 
centésimas.

11 — Avaliação curricular (AC) — a avaliação curricular visa analisar 
a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica 
ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adqui-
rida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de 
desempenho obtida, e é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com 
valoração até às centésimas.

12 — Entrevista profissional de seleção (EPS) — a entrevista pro-
fissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a 
experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados du-
rante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e 
relacionamento interpessoal e com o conhecimento do conteúdo inerente 
às funções a desempenhar. É avaliada segundo os níveis classificativos 
de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais corres-
pondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

13 — A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a 20 va-
lores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando -se a 
valoração até às centésimas, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

13.1 — Para os candidatos na situação prevista no n.º 9.1 do presente 
aviso:

CF = PC × 70 % + EPS × 30 %

13.2 — Para os candidatos na situação prevista no n.º 9.2 do presente 
aviso:

CF = AC × 70 % + EPS × 30 %

13.3 — Será elaborada uma lista unitária de ordenação final dos candi-
datos, ainda que no procedimento lhes tenham sido aplicados diferentes 
métodos de seleção. Em caso de igualdade de valoração, serão adotados 
os critérios de ordenação preferencial estabelecidos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

14 — É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma 
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo 
aplicado o método ou fase seguintes.

15 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos 
de seleção é equivalente à desistência do presente concurso.

16 — Critérios de seleção: os parâmetros de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e os sistemas de valoração dos métodos constarão das 
atas do júri, que serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 — Exclusão e notificação de candidatos: os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou 
d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alte-
rada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, sendo obri-
gatório, para exercício do direito de participação de interessados, o uso 
de formulário próprio aprovado pelo despacho (extrato) n.º 11321/2009, 
de 8 de maio, disponível na página eletrónica da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=276, 
devendo ser enviado nos termos dos n.os 8.1 e 8.2, supra.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, e por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 
do artigo 30.º da referida Portaria.

18.1 — Os candidatos aprovados no primeiro método de seleção se-
rão convocados, nos termos e por uma das formas referidas no número 
anterior, para a realização do método seguinte.

18.2 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
seleção é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, a afixar 
em local visível e público das instalações da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, e disponibilizada na página eletrónica, em 
http://www.fc.ul.pt/concursos?id=276.

19 — Composição do júri:
Presidente: Prof. Doutor João Manuel Lopes Cardoso Cabral, profes-

sor associado com agregação do Departamento de Geologia da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa.
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1.º vogal efetivo: Prof. Doutor António Manuel Nunes Mateus, profes-
sor catedrático do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa.

2.ª vogal efetiva: Licenciada Maria Eduarda Tavares, chefe de di-
visão da Unidade de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

1.ª vogal suplente: Prof.ª Doutora Línia Maria Nogueira da Cruz Ta-
vares Sobral Martins, professora auxiliar do Departamento de Geologia 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

2.º vogal suplente: Prof. Doutor Jorge Manuel Verdilhão Figueiras, 
professor auxiliar do Departamento de Geologia da Faculdade de Ci-
ências da Universidade de Lisboa.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

20 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei.

21 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será 
publicitada na página eletrónica da Faculdade de Ciências 
(http://www.fc.ul.pt/concursos?id=276), bem como notificada aos 
candidatos por, pelo menos, uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

22 — Após homologação da lista unitária de ordenação final, é publi-
cado na 2.ª série do Diário da República aviso informando da sua afixação/
publicitação, sendo a mesma afixada em local visível e público das insta-
lações da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e disponibi-
lizada na página eletrónica, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=276.

23 — Nos termos do despacho conjunto n.º 373/2000, de 1 de março, 
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República 
Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação».

24 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência que se enquadre nas 
circunstâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 9/89, 
de 2 de maio, tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal, seguindo -se a apli-
cação dos critérios de preferência previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

25 — Prazo de validade — o recrutamento é válido para o preenchi-
mento do posto de trabalho a ocupar através do presente procedimento 
concursal e para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

26 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 
de, 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na bolsa de emprego 
público (www.bep.gov.pt), devendo estar disponível no 1.º dia útil se-
guinte à presente publicação; a partir da data de publicação no Diário da 
República, por extrato, na página eletrónica da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=276; 
e, também, por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados 
da data de publicação no Diário da República, em jornal de expansão 
nacional.

18 de janeiro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Manuel Pinto 
Paixão.

206695618 

 Aviso n.º 1276/2013

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto 
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do mapa 
de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa.

Nos termos do disposto nos n.os 2 a 4 e 6 do artigo 6.º e no artigo 50.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), conjugados com os 
artigos 4.º e 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e dado não 
existirem reservas de recrutamento constituídas junto da Direção -Geral 
da Administração e do Emprego Público (enquanto ECCRC, foi dispen-
sada a sua consulta por não se encontrar constituída e em funcionamento 

qualquer reserva de recrutamento, de acordo com informação constante 
no sítio www.dgaep.gov.pt) e no próprio serviço, torna -se público que, 
por despacho de 09 de julho de 2012 do Reitor da Universidade de 
Lisboa, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a 
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pes-
soal não docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
(FCUL), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

1 — Modalidade de contrato: o procedimento concursal destina -se à 
celebração de um contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para ocupação de um posto de trabalho, previsto no 
mapa de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

2 — Enquadramento legal: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro; 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior: Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.

3 — Local de trabalho: o local de trabalho situa -se na Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, sita no Campo Grande, 1749 -016 
Lisboa.

4 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar, em conformidade 
com o mapa de pessoal aprovado: o posto de trabalho a concurso en-
volve o exercício de funções da carreira de Técnico Superior, tal como 
descritas no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a saber, 
funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão; elaboração, autonomamente ou em 
grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e 
execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas 
de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 
funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda 
que com enquadramento superior qualificado; representação do órgão 
ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

O técnico superior desempenhará as suas funções no Departamento 
de Química e Bioquímica, competindo -lhe a execução das seguintes 
atividades:

a) Utilização e manutenção de equipamentos analíticos específicos 
(por exemplo absorção atómica, espectrometria de massa, Espectroflu-
orimetria) do Departamento de Química e Bioquímica;

b) Auxílio na utilização/operacionalidade desses equipamentos para 
apoio às aulas laboratoriais;

c) Realização de análises externas integradas no serviço analítico 
do Departamento de Química e Bioquímica, relacionadas com esses 
equipamentos;

d) Organização e preparação dos laboratórios para as aulas práticas 
do 3.º ano do 1.º ciclo e dos mestrados;

e) Tarefas de gestão relacionadas com:
Pedido de orçamentos/análise de propostas;
Elaboração de propostas internas de fornecimento;
Manutenção do inventário do equipamento do Departamento de 

Química e Bioquímica e elaboração de propostas de abate de equipa-
mento;

f) Implementação das medidas adotadas pelo Departamento de Quí-
mica e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
no respeitante ao controlo e minimização de riscos profissionais nos 
laboratórios.

5 — Posicionamento remuneratório: na sequência do procedimento 
concursal ora publicitado, irá ser proposta ao candidato selecionado a 
2.ª posição remuneratória da carreira e categoria respetivas, a que cor-
responde, para técnico superior, o nível remuneratório 15.º de acordo 
com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, no montante 
pecuniário de € 1201,48, ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 
31 de dezembro.

6 — Requisitos de Admissão:
6.1 — Requisitos gerais: ser detentor, até à data limite para apresen-

tação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no 
artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, nomeadamente:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
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d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 
funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6.2 — Requisitos específicos: exigido o grau académico de licen-
ciatura, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional.

6.3 — Constituem requisitos preferenciais:
a) Licenciatura pré -Bolonha em Química, Química Tecnológica, 

Bioquímica e Mestrado em Química, Química Tecnológica, Bioquímica;
b) Experiência profissional em laboratório de química e ou bioquí-

mica;
c) Formação profissional (cursos de formação/pós -graduações) na 

área da química instrumental, aplicada à análise química;
d) Domínio de português e inglês;
e) Domínio das ferramentas informáticas usuais na ótica do utili-

zador.

6.4 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares 
da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal não docente da Faculdade de 
Ciências idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o presente procedimento.

7 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento inicia -se de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado.

7.1 — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento efetua -se pela ordem 
decrescente da ordenação final dos candidatos colocados em situação 
de mobilidade especial e, esgotados estes, dos restantes candidatos.

7.2 — Por despacho do reitor da Universidade de Lisboa, em caso 
de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida.

8 — Formalização de candidaturas:
8.1 — Só é admissível a apresentação de candidaturas em suporte 

de papel.
8.2 — As candidaturas deverão ser formalizadas, sob pena de exclu-

são, mediante o preenchimento do formulário de candidatura a proce-
dimentos concursais, de utilização obrigatória, aprovado pelo despacho 
(extrato) n.º 11321/2009, de 8 de maio, e disponível na página eletrónica 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (no endereço 
http://www.fc.ul.pt/concursos?id=275), podendo ser entregues pesso-
almente no Núcleo de Expediente e Arquivo da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, durante o horário normal de expediente (das 
9 às 16 horas), sito no Campo Grande, Edifício C5, piso 1, 1749 -016 
Lisboa, ou remetidas através de correio registado com aviso de receção, 
dentro do prazo fixado, para a mesma morada da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, dirigidas à presidente do júri do presente 
procedimento concursal.

8.3 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado de foto-
cópia de cartão de cidadão/bilhete de identidade e cartão de contribuinte, 
e, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração emitida pelo organismo ou serviço onde o candidato 

exerce funções ou pertence, devidamente atualizada e autenticada (com 
data reportada ao prazo estabelecido para a apresentação das candida-
turas), da qual conste, de forma inequívoca:

A modalidade da relação jurídica de emprego público que detém;
A carreira e a categoria, bem como a posição remuneratória detidas;
A antiguidade na função pública, na carreira, na categoria e no exer-

cício da atividade que atualmente exerce;
As avaliações de desempenho, com menção qualitativa e quanti-

tativa, relativas ao último período, não superior a três anos, em que 
o candidato cumpriu ou executou atividades idênticas às do posto de 
trabalho a ocupar, e, na sua ausência, o motivo que determinou tal facto;

d) Declaração de conteúdo funcional, emitida pelo serviço ou or-
ganismo onde o candidato exerce funções ou pertence, devidamente 
detalhada, atualizada e autenticada (com data reportada ao prazo es-
tabelecido para a apresentação das candidaturas), da qual constem as 
atividades que se encontra a exercer inerentes ao posto de trabalho que 
ocupa e o grau de complexidade das mesmas, em conformidade com 

o estabelecido no mapa de pessoal aprovado, bem como a data a partir 
da qual as exerce;

e) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas 
com o conteúdo funcional do posto de trabalho;

f) Documentos comprovativos da experiência profissional dos can-
didatos, com indicação precisa dos anos, meses e dias desse tempo de 
trabalho.

8.4 — Os candidatos que exerçam funções na Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas c) e d), sendo os mesmos solicitados pelo 
Júri ao respetivo serviço de pessoal e àquele entregues oficiosamente.

8.5 — Serão excluídas as candidaturas que não satisfaçam, cumula-
tivamente, os requisitos e formalidades apontados no presente aviso.

9 — Métodos de seleção:
9.1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 53.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com a redação que lhe foi dada 
pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, são adotados os seguintes 
métodos de seleção:

a) Método de seleção obrigatório: prova de conhecimentos (PC);
b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-

fissional de seleção (EPS).

9.2 — Para os candidatos que reunirem as condições referidas no 
n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (candidatos 
que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se encontrem ou, 
tratando -se de candidatos colocados em situação de mobilidade especial, 
se tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, 
competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho para cuja 
ocupação o procedimento foi publicitado), caso não exerçam a opção 
pelo método previsto no número anterior, por escrito, no formulário de 
candidatura, são adotados os seguintes métodos de seleção:

a) Método de seleção obrigatório: avaliação curricular (AC);
b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-

fissional de seleção (EPS).

10 — Prova de conhecimentos (PC) — a prova de conhecimentos visa 
avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e as competên-
cias técnicas dos candidatos necessárias ao exercício de determinada 
função.

10.1 — A prova de conhecimentos assumirá a forma escrita, sem 
consulta, de natureza teórica e de realização individual, efetuada numa 
só fase, em suporte de papel, podendo ser constituída por um conjunto 
de questões de resposta de escolha múltipla, de pergunta direta, de res-
posta condicionada, de lacuna ou de desenvolvimento, com a duração 
de 90 minutos, e versará sobre os temas a que se reportam os diplomas 
legais e a bibliografia que se seguem, bem como sobre as alterações 
legislativas que sobre eles tenham recaído e ou venham a recair até à 
data da realização da prova:

Temas/tópicos sobre os quais versará a prova de conhecimentos:
a) Temas específicos da atividade para que é aberto o concurso:
1 — Métodos analíticos gerais, tratamento de amostras e preparação 

de soluções;
2 — Princípios teóricos subjacentes às técnicas de absorção atómica, 

de espectrometria de massa e de espectrofluorimetria, suas potenciali-
dades e limitações no campo analítico.

Bibliografia/legislação recomendadas:
Analytical Chemistry — An Introduction, Douglas A. Skoog, F. James 

Holler, T. A Nieman, 5.ª ed., Saunders College Publishing, Philadelphia, 
1998;

Principles of Instrumental Analysis, Douglas A. Skoog, Donald M. 
West, F. James Holler, Stanley R. Crouch, 7.ª ed., Saunders College 
Publishing, New York, 2000;

b) Procedimentos de segurança e saúde no trabalho e segurança em 
laboratório:

Bibliografia/legislação recomendadas:
«Segurança, higiene e saúde no trabalho» — capítulo IV da Lei 

n.º 59/2008, de 11 de setembro (Regime do Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas);

«Requisitos para a elaboração de fichas de dados de segurança» — Re-
gulamento (UE) n.º 453/2010, da Comissão de 2010, que altera o Regu-
lamento (CE) n.º 1907/2006, relativo ao registo, avaliação, autorização 
e restrição dos produtos químicos (REACH).
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c) Orgânica e funcionamento da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa:

Bibliografia/legislação recomendadas:
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (Regime Jurídico das Instituições 

de Ensino Superior);
Despacho normativo n.º 36/2008, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 148, de 1 de agosto de 2008, alterado pelos despachos 
normativos n.os 15/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 229, de 29 de novembro, e n.º 21/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 193, de 4 de outubro de 2012 (Estatutos da 
Universidade de Lisboa);

Despacho n.º 4642/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 26, de 6 de fevereiro de 2009, alterado pelo despacho n.º 4390/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 10 de março 
de 2011 (Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lis-
boa);

Deliberação n.º 2292/2010, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 238, de 10 de dezembro de 2010 (Regulamento Orgânico da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa);

Despacho n.º 18452/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 239, de 13 de dezembro de 2010 (Regulamento das Unidades de 
Serviço da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa).

d) Área de Atividade Administrativa inerente à Administração Pública:
Bibliografia/legislação recomendadas:
Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis 

n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e 
66 -B/2012, de 31 de dezembro (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação 
de Desempenho na Administração Pública — SIADAP);

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 fevereiro, retificada pela Declaração de Re-
tificação n.º 22 -A/2008, de 24 de abril, alterada pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 269/2009, de 30 de setembro, 
e pelas Leis n.os 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 
55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, 
de 31 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro (Regime de vin-
culação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem 
funções públicas — RVCR);

Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro (Estatuto disciplinar dos trabalha-
dores em funções públicas);

Lei n.º 59/2008, de 11 setembro, alterada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 
28 de abril, pelo Decreto -Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, pelas 
Leis n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 66/2012, de 31 de dezembro 
(Regime jurídico do contrato de trabalho em funções públicas);

Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e respetivo 
Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março;

Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro, pelas Leis n.os 18/2008, de 29 de janeiro, e 
30/2008, de 10 de julho, e Declarações de Retificação n.os 265/91, de 
31 de dezembro, e 22 -A/92, de 29 de fevereiro (Código do Procedimento 
Administrativo).

10.2 — A avaliação da prova de conhecimentos terá em conta o 
domínio da língua portuguesa evidenciado pelos candidatos, e será 
adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às 
centésimas.

11 — Avaliação curricular (AC) — a avaliação curricular visa analisar 
a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica 
ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adqui-
rida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de 
desempenho obtida, e é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com 
valoração até às centésimas.

12 — Entrevista profissional de seleção (EPS) — a entrevista profis-
sional de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiên-
cia profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a inte-
ração estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente 
os relacionados com a capacidade de comunicação e relacionamento 
interpessoal e com o conhecimento do conteúdo inerente às funções a 
desempenhar. É avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, res-
petivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

13 — A Classificação Final (CF) será obtida numa escala de 0 a 
20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classifica-
ções quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando -se 
a valoração até às centésimas, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

13.1 — Para os candidatos na situação prevista no n.º 9.1 do presente 
aviso:

CF = PC × 70 % + EPS × 30 %

13.2 — Para os candidatos na situação prevista no n.º 9.2 do presente 
aviso:

CF = AC × 70 % + EPS × 30 %

13.3 — Será elaborada uma lista unitária de ordenação final dos candi-
datos, ainda que no procedimento lhes tenham sido aplicados diferentes 
métodos de seleção. Em caso de igualdade de valoração serão adotados 
os critérios de ordenação preferencial estabelecidos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

14 — É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma 
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo 
aplicado o método ou fase seguintes.

15 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos 
de seleção é equivalente à desistência do presente concurso.

16 — Critérios de seleção: os parâmetros de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e os sistemas de valoração dos métodos constarão das 
atas do júri, que serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 — Exclusão e notificação de candidatos: os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou 
d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alte-
rada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, sendo obri-
gatório, para exercício do direito de participação de interessados, o uso 
de formulário próprio aprovado pelo despacho (extrato) n.º 11321/2009, 
de 8 de maio, disponível na página eletrónica da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=275, 
devendo ser enviado nos termos dos n.os 8.1 e 8.2, supra.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, e por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 
do artigo 30.º da referida portaria.

18.1 — Os candidatos aprovados no primeiro método de seleção se-
rão convocados, nos termos e por uma das formas referidas no número 
anterior, para a realização do método seguinte.

18.2 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
seleção é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, a afixar 
em local visível e público das instalações da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, e disponibilizada na página eletrónica, em 
http://www.fc.ul.pt/concursos?id=275.

19 — Composição do júri:
Presidente: Professora Doutora Maria Helena Ferreira da Silva Florên-

cio, professora catedrática do Departamento de Química e Bioquímica 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

1.º vogal efetivo: Prof. Doutor João Manuel Pires da Silva, professor 
auxiliar com agregação do Departamento de Química e Bioquímica da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

2.ª vogal efetiva: Prof.ª Doutora Maria Luísa Santos de Sousa Cyrne, 
professora auxiliar do Departamento de Química e Bioquímica da Fa-
culdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

1.ª vogal suplente: Prof.ª Doutora Ana Paula Pereira Paiva, professora 
auxiliar do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa.

2.ª vogal suplente: Licenciada Maria Eduarda Tavares, chefe de di-
visão da Unidade de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

20 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei.

21 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será 
publicitada na página eletrónica da Faculdade de Ciências 
(http://www.fc.ul.pt/concursos?id=275), bem como notificada aos can-
didatos por, pelo menos, uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) 
ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

22 — Após homologação da lista unitária de ordenação final, é publi-
cado na 2.ª série do Diário da República aviso informando da sua afixação/
publicitação, sendo a mesma afixada em local visível e público das insta-
lações da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e disponibi-
lizada na página eletrónica, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=275.
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23 — Nos termos do despacho conjunto n.º 373/2000, de 01 de março, 
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República 
Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação».

24 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência que se enquadre nas 
circunstâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 9/89, 
de 2 de maio, tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal, seguindo -se a apli-
cação dos critérios de preferência previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

25 — Prazo de validade — o recrutamento é válido para o preenchi-
mento do posto de trabalho a ocupar através do presente procedimento 
concursal e para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

26 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 
de, 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na bolsa de emprego 
público (www.bep.gov.pt), devendo estar disponível no 1.º dia útil se-
guinte à presente publicação; a partir da data de publicação no Diário da 
República, por extrato, na página eletrónica da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=275; 
e, também, por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados 
da data de publicação no Diário da República, em jornal de expansão 
nacional.

18 de janeiro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Manuel Pinto 
Paixão.

206695634 

 Aviso n.º 1277/2013

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto 
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa 
de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa-
Nos termos do disposto nos n.os 2 a 4 e 6 do artigo 6.º e no artigo 50.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), conjugados com os 
artigos 4.º e 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e dado não 
existirem reservas de recrutamento constituídas junto da Direção -Geral 
da Administração e do Emprego Público (enquanto ECCRC, foi dispen-
sada a sua consulta por não se encontrar constituída e em funcionamento 
qualquer reserva de recrutamento, de acordo com informação constante 
no sítio www.dgaep.gov.pt) e no próprio serviço, torna -se público que, 
por despacho de 09 de julho de 2012 do Reitor da Universidade de 
Lisboa, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a 
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pes-
soal não docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
(FCUL), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

1 — Modalidade de contrato: O procedimento concursal destina -se à 
celebração de um contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para ocupação de um posto de trabalho, previsto no 
mapa de pessoal não docente da Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

2 — Enquadramento legal: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro; 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril; Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior: Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.

3 — Local de trabalho: O local de trabalho situa -se na Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, sita no Campo Grande, 1749 -016 
Lisboa.

4 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar, em conformidade 
com o mapa de pessoal aprovado: O posto de trabalho a concurso en-
volve o exercício de funções da carreira de Técnico Superior, tal como 
descritas no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, a saber, 
funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que 
fundamentam e preparam a decisão; elaboração, autonomamente ou em 

grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e 
execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas 
de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; 
funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda 
que com enquadramento superior qualificado; representação do órgão 
ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

O Técnico Superior desempenhará as suas funções no Departamento 
de Geologia, competindo -lhe a execução das seguintes atividades:

a) Preparação de amostras geológicas (rochas, sedimentos, solos) 
e execução dos ensaios de determinação de propriedades texturais e 
composicionais para estudos de sedimentologia, geologia de enge-
nharia, mecânica de solos ou outros, afins, abrangendo as técnicas 
necessárias e colaboração no processamento de resultados para estudos 
subsequentes;

b) Preparação de amostras geológicas (rochas, sedimentos) para estu-
dos paleontológicos, identificação preliminar em morfotipos dos grupos 
de macrofósseis e microfósseis, contagem, montagem de exemplares 
em porta -objetos para determinação em microscopia ótica ou fotografia 
no microscópio eletrónico de varrimento, abrangendo as técnicas ne-
cessárias, e colaboração no processamento de resultados para estudos 
subsequentes;

c) Manutenção das instalações e operacionalidade dos equipamentos 
afetos aos laboratórios das áreas de sedimentologia, geologia costeira, 
paleontologia/paleoecologia, estratigrafia e geotecnia, bem como de 
outros espaços laboratoriais afins;

d) Apoio a atividades laboratoriais de formação, nomeadamente no 
âmbito de cursos pós graduados promovidos no Departamento de Geo-
logia;

e) Gestão dos sistemas de: registo de utilização de equipamentos; 
produção e encaminhamento de resíduos laboratoriais; fornecimento e 
fornecedores de consumíveis; assistência a equipamentos laboratoriais;

f) Apoio na realização de serviços a prestar pela FCUL no âmbito do 
processamento e caracterização de amostras geológicas;

g) Cooperação e auxílio na utilização e manutenção da operaciona-
lidade de outros equipamentos analíticos instalados no Departamento 
de Geologia.

5 — Posicionamento remuneratório: na sequência do procedimento 
concursal ora publicitado, irá ser proposta ao candidato selecionado a 
2.ª posição remuneratória da carreira e categoria respetivas, a que cor-
responde, para Técnico Superior, o nível remuneratório 15.º de acordo 
com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, no montante 
pecuniário de 1201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e oito 
cêntimos), ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

6 — Requisitos de Admissão:
6.1 — Requisitos gerais: Ser detentor, até à data limite para apre-

sentação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão previstos 
no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, nomeadamente:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

6.2 — Requisitos específicos: exigido o grau académico de Licen-
ciatura, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional.

6.3 — Constituem requisitos preferenciais:
a) Licenciatura em Geologia ou afim;
b) Experiência profissional em processamento de amostras geológicas 

para estudos sedimentológicos, paleontológicos, micropaleontológicos 
e geotécnicos;

c) Formação profissional (cursos de formação/pós -graduações) nas 
áreas acima descritas;

d) Conhecimentos específicos em Sedimentologia, Estratigrafia, Pa-
leontologia ou Geologia de Engenharia.

e) Domínio de português e inglês, conhecimentos de Informática;
f) Competências na área de informática na ótica do utilizador.

6.4 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares 
da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal não docente da Faculdade de 
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Ciências idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita 
o presente procedimento.

7 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento inicia -se de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado.

7.1 — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento efetua -se pela ordem 
decrescente da ordenação final dos candidatos colocados em situação de 
mobilidade especial e, esgotados estes, dos restantes candidatos.

7.2 — Por despacho do Reitor da Universidade de Lisboa, em caso 
de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida.

8 — Formalização de candidaturas:
8.1 — Só é admissível a apresentação de candidaturas em suporte 

de papel.
8.2 — As candidaturas deverão ser formalizadas, sob pena de exclu-

são, mediante o preenchimento do formulário de candidatura a procedi-
mentos concursais, de utilização obrigatória, aprovado pelo Despacho 
(extrato) n.º 11321/2009, de 8 de maio, e disponível na página eletrónica 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (no endereço 
http://www.fc.ul.pt/concursos?id=277), podendo ser entregues pesso-
almente no Núcleo de Expediente e Arquivo da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, durante o horário normal de expediente (das 
09:00 às 16:00), sito no Campo Grande — Edifício C5, Piso 1, 1749 -016 
Lisboa, ou remetidas através de correio registado com aviso de receção, 
dentro do prazo fixado, para a mesma morada da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, dirigidas ao Presidente do Júri do presente 
procedimento concursal.

8.3 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado de fo-
tocópia de Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade e Cartão de Contri-
buinte, e, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração emitida pelo organismo ou serviço onde o candidato 

exerce funções ou pertence, devidamente atualizada e autenticada (com 
data reportada ao prazo estabelecido para a apresentação das candida-
turas), da qual conste, de forma inequívoca:

A modalidade da relação jurídica de emprego público que detém;
A carreira e a categoria, bem como a posição remuneratória detidas;
A antiguidade na função pública, na carreira, na categoria e no exer-

cício da atividade que atualmente exerce;
As avaliações de desempenho, com menção qualitativa e quantitativa, 

relativas ao último período, não superior a três anos, em que o candidato 
cumpriu ou executou atividades idênticas às do posto de trabalho a 
ocupar, e, na sua ausência, o motivo que determinou tal facto;

d) Declaração de conteúdo funcional, emitida pelo serviço ou or-
ganismo onde o candidato exerce funções ou pertence, devidamente 
detalhada, atualizada e autenticada (com data reportada ao prazo es-
tabelecido para a apresentação das candidaturas), da qual constem as 
atividades que se encontra a exercer inerentes ao posto de trabalho que 
ocupa e o grau de complexidade das mesmas, em conformidade com 
o estabelecido no mapa de pessoal aprovado, bem como a data a partir 
da qual as exerce;

e) Comprovativos das ações de formação frequentadas e relacionadas 
com o conteúdo funcional do posto de trabalho;

f) Documentos comprovativos da experiência profissional dos can-
didatos, com indicação precisa dos anos, meses e dias desse tempo de 
trabalho.

8.4 — Os candidatos que exerçam funções na Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas c) e d), sendo os mesmos solicitados pelo 
Júri ao respetivo serviço de pessoal e àquele entregues oficiosamente.

8.5 — Serão excluídas as candidaturas que não satisfaçam, cumulati-
vamente, os requisitos e formalidades apontados no presente aviso.

9 — Métodos de seleção:
9.1 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 53.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com a redação que lhe foi dada 
pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, são adotados os seguintes 
métodos de seleção:

a) Método de seleção obrigatório: prova de conhecimentos (PC);
b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-

fissional de seleção (EPS).

9.2 — Para os candidatos que reunirem as condições referidas no 
n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (candidatos 
que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e se encontrem ou, 
tratando -se de candidatos colocados em situação de mobilidade especial, 
se tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, 
competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho para cuja 
ocupação o procedimento foi publicitado), caso não exerçam a opção 
pelo método previsto no número anterior, por escrito, no formulário de 
candidatura, são adotados os seguintes métodos de seleção:

a) Método de seleção obrigatório: avaliação curricular (AC);
b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-

fissional de seleção (EPS).

10 — Prova de Conhecimentos (PC) — a prova de conhecimen-
tos visa avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e as 
competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício de de-
terminada função.

10.1 — A prova de conhecimentos assumirá a forma escrita, com 
consulta, de natureza teórica e de realização individual, efetuada numa 
só fase, em suporte de papel, podendo ser constituída por um conjunto 
de questões de resposta de escolha múltipla, de pergunta direta, de res-
posta condicionada, de lacuna ou de desenvolvimento, com a duração 
de 90 minutos, e versará sobre os temas específicos da atividade para 
que é aberto o concurso, os temas a que se reportam os diplomas e a 
bibliografia que se seguem, bem como sobre as alterações legislativas 
que sobre eles tenham recaído e ou venham a recair até à data da rea-
lização da prova:

Temas/tópicos sobre os quais versará a prova de conhecimentos:
a) Temas específicos da atividade para que é aberto o concurso:
1) Princípios subjacentes às metodologias envolvidas na prepara-

ção/processamento de amostras geológicas para análises sedimentares, 
paleontológicas/micropaleontológicas e geotécnicas;

2) Objetivos gerais, potencialidades e limitações dos métodos e es-
tudos em causa.

Bibliografia/legislação recomendadas:
SEYVE, C. (1990) — Introdução à Micropaleontologia. Univ. Agos-

tinho Neto, Luanda e Elf -Aquitaine Angola, 231 pp.
TUCKER, M. (1988) — Techniques in sedimentology. Blackwell, 

London, 394 p.
GALE, S. & HOARE, P: (1991) — Quaternary sediments. Belhaven 

Press, London, 323 p.
DAS, B.M. (2008) Soil Mechanics Laboratory Manual. Oxford Uni-

versity Press, USA, 432 p.

b) Orgânica e funcionamento da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa:

Bibliografia/legislação recomendadas:
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (Regime Jurídico das Instituições 

de Ensino Superior);
Despacho Normativo n.º 36/2008, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 148, de 01 de agosto, alterado pelos Despachos Normativos 
n.º 15/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 229, de 29 
de novembro, e n.º 21/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 193, de 04 de outubro (Estatutos da Universidade de Lisboa);

Despacho n.º 4642/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 26, de 6 de fevereiro, alterado pelo Despacho n.º 4390/2011, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 10 de março (Estatutos 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa);

Deliberação n.º 2292/2010, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 238, de 10 de dezembro (Regulamento Orgânico da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa);

Despacho n.º 18452/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 239, de 13 de dezembro (Regulamento das Unidades de Serviço da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa).

c) Área de Atividade Administrativa inerente à Administração Pública:
Bibliografia/legislação recomendadas:
Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis 

n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e 
66 -B/2012, de 31 de dezembro (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação 
de Desempenho na Administração Pública — SIADAP);

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 fevereiro, retificada pela Declaração de Re-
tificação n.º 22 -A/2008, de 24 de abril, alterada pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 269/2009, de 30 de setembro, 
e pelas Leis n.os 3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 
55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, 
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de 31 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro (Regime de vin-
culação de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem 
funções públicas — RVCR);

Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro (Estatuto disciplinar dos trabalha-
dores em funções públicas);

Lei n.º 59/2008, de 11 setembro, alterada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 
28 de abril, pelo Decreto -Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, pelas 
Leis n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 66/2012, de 31 de dezembro 
(Regime jurídico do contrato de trabalho em funções públicas);

Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e respetivo 
Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março;

Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro, pelas Leis n.os 18/2008, de 29 de janeiro, e 
30/2008, de 10 de julho, e Declarações de Retificação n.os 265/91, de 31 
de dezembro, e 22 -A/92, de 29 de fevereiro (Código do Procedimento 
Administrativo).

10.2 — A avaliação da prova de conhecimentos terá em conta o 
domínio da língua portuguesa evidenciado pelos candidatos, e será 
adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às 
centésimas.

11 — Avaliação curricular (AC) — a avaliação curricular visa analisar 
a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica 
ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adqui-
rida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de 
desempenho obtida, e é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com 
valoração até às centésimas.

12 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — a entrevista pro-
fissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, 
a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados 
durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação 
e relacionamento interpessoal e com o conhecimento do conteúdo 
inerente às funções a desempenhar. É avaliada segundo os níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores.

13 — A Classificação Final (CF) será obtida numa escala de 0 a 20 
valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando -se a 
valoração até às centésimas, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

13.1 — Para os candidatos na situação prevista no n.º 9.1 do presente 
aviso:

CF = PC × 70 % + EPS × 30 %

13.2 — Para os candidatos na situação prevista no n.º 9.2 do presente 
aviso:

CF = AC × 70 % + EPS × 30 %

13.3 — Será elaborada uma lista unitária de ordenação final dos candi-
datos, ainda que no procedimento lhes tenham sido aplicados diferentes 
métodos de seleção. Em caso de igualdade de valoração serão adotados 
os critérios de ordenação preferencial estabelecidos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

14 — É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma 
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo 
aplicado o método ou fase seguintes.

15 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos 
de seleção é equivalente à desistência do presente concurso.

16 — Critérios de Seleção: Os parâmetros de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e os sistemas de valoração dos métodos constarão 
das atas do Júri, que serão facultadas aos candidatos sempre que 
solicitadas.

17 — Exclusão e notificação de candidatos: os candidatos excluí-
dos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b), 
c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, sendo obrigatório, para exercício do direito de participação de 
interessados, o uso de formulário próprio aprovado pelo Despacho 
(Extrato) n.º 11321/2009, de 08 de maio, disponível na página eletrónica 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em http://www.
fc.ul.pt/concursos?id=277, devendo ser enviado nos termos dos pontos 
8.1 e 8.2, supra.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, e por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 
do artigo 30.º da referida Portaria.

18.1 — Os candidatos aprovados no primeiro método de seleção se-
rão convocados, nos termos e por uma das formas referidas no número 
anterior, para a realização do método seguinte.

18.2 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
seleção é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, a afixar 
em local visível e público das instalações da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, e disponibilizada na página eletrónica, em 
http://www.fc.ul.pt/concursos?id=277.

19 — Composição do Júri:

Presidente: Prof. Doutor João Manuel Lopes Cardoso Cabral, Profes-
sor Associado com Agregação do Departamento de Geologia.

1.º Vogal Efetivo: Maria da Conceição Pombo de Freitas, Professora 
Catedrática do Departamento de Geologia.

2.º Vogal Efetivo: Lic. Maria Eduarda Tavares, Chefe de Divisão da 
Unidade de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa.

1.º Vogal Suplente: Ana Cristina Costa Neves dos Santos Azerêdo, 
Professora Associada com Agregação do Departamento de Geologia.

2.º Vogal Suplente: Fernando Manuel Silva da Fonseca Marques, 
Professor Auxiliar do Departamento de Geologia.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo Vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

20 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei.

21 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publici-
tada na página eletrónica da Faculdade de Ciências (http://www.fc.ul.
pt/concursos?id=277), bem como notificada aos candidatos por, pelo 
menos, uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 
do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

22 — Após homologação da lista unitária de ordenação final, é pu-
blicado na 2.ª série do Diário da República aviso informando da sua 
afixação/publicitação, sendo a mesma afixada em local visível e pú-
blico das instalações da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, e disponibilizada na página eletrónica, em http://www.fc.ul.
pt/concursos?id=277.

23 — Nos termos do Despacho conjunto n.º 373/2000, de 01 de março, 
«Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República 
Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação».

24 — Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência que se enquadre nas 
circunstâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 9/89, 
de 2 de maio, tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal, seguindo -se a apli-
cação dos critérios de preferência previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

25 — Prazo de validade — O recrutamento é válido para o preenchi-
mento do posto de trabalho a ocupar através do presente procedimento 
concursal e para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

26 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 
de, 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), devendo estar disponível no 1.º dia útil se-
guinte à presente publicação; a partir da data de publicação no Diário da 
República, por extrato, na página eletrónica da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, em http://www.fc.ul.pt/concursos?id=277; 
e, também, por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados 
da data de publicação no Diário da República, em jornal de expansão 
nacional.

18 de janeiro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Manuel Pinto 
Paixão.

206695626 
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 Faculdade de Medicina

Contrato (extrato) n.º 72/2013
Por despacho de 28 de dezembro de 2012 do Sr. Reitor da U. L.:
Dr. Nestor Alves — celebrado Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas — Termo Resolutivo Certo, para exercer funções de Assistente 
Convidado a 40 % do Mestrado integrado em Medicina, com início a 
03/12/2012 válido por um ano eventualmente renovável, com remune-
ração correspondente a 40 % da categoria de Assistente no índice 140 
da carreira docente universitária.

21 de janeiro de 2013. — O Secretário, Dr. Luís Pereira.
206694419 

 Despacho (extrato) n.º 1621/2013
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 17 de janeiro de 2013:
Doutora Marília Lopes Cravo, reconduzida com Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas a termo resolutivo certo (1 ano), como Professora 
Auxiliar Convidada a 30 % da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, conforme os artigos 15.º e 31.º do Decreto -Lei n.º 205/09 de 
31/08 com efeitos a 15 de dezembro de 2013. (Isento de fiscalização 
prévia do T. C.).

22 de janeiro de 2013. — O Secretário, Luís Pereira.
206697595 

 Despacho (extrato) n.º 1622/2013
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 17 de janeiro de 2013:
Doutor Joaquim José Coutinho Ferreira, reconduzido com Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo (1 ano), como 
Professor Associado Convidado a 100 % da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, conforme os artigos 15.º e 31.º do Decreto -Lei 
n.º 205/09 de 31/08 com efeitos a 01 de fevereiro de 2013. (Isento de 
fiscalização prévia do T. C.).

22 de janeiro de 2013. — O Secretário, Luís Pereira.
206697619 

 Despacho (extrato) n.º 1623/2013
Por despacho do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa de 17 de janeiro de 2013:
Doutora Ana Margarida Sameiro Moutinho Neves, reconduzida com 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo 
(1 ano), como Professora Auxiliar Convidada a 30 % da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa, conforme os artigos 15.º e 31.º 
do Decreto -Lei n.º 205/09 de 31/08 com efeitos a 28 de dezembro de 
2012. (Isento de fiscalização prévia do T. C.).

22 de janeiro de 2013. — O Secretário, Luís Pereira.
206697587 

 Faculdade de Medicina Dentária

Declaração de retificação n.º 126/2013
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 164, de 24 de agosto de 2012, a p. 29907, col. 2, o aviso 
n.º 11306/2012 — procedimento concursal comum para preenchi-
mento de um lugar de técnico superior, a seguir se retifica que onde 
se lê:

«CF = (0,60 × AC) + (0,40 × EPS)»

deve ler -se:
«CF = (0,70 × AC) + (0,30 × EPS)»

22 de janeiro de 2013. — O Secretário -Coordenador, Dário Teixeira 
Vilela.

206696736 

 Declaração de retificação n.º 127/2013
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 164, de 24 de agosto de 2012, a p. 29906, a col. 2, o aviso 

 Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

Despacho n.º 1624/2013
Ao abrigo do disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 29.º dos Estatutos 

do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa (IGOT  -UL), publicados no Diário da República, 2.ª série, a 
21 de outubro de 2009, nomeio Subdiretor o Prof. Doutor José Luís Gon-
çalves Moreira Zêzere, com efeitos a partir de 3 de janeiro de 2013.

4 de janeiro de 2013. — A Diretora, Prof.ª Doutora Maria Lucinda 
Fonseca.

206694638 

n.º 11305/2012 — procedimento concursal comum para preenchimento 
de um lugar de técnico superior — a seguir se retifica que onde se lê:

«CF = (0,60 x AC) + (0,40 x EPS)»

deve ler -se:
«CF = (0,70 × AC) + (0,30 × EPS)»

22 de janeiro de 2013. — O Secretário-Coordenador, Dário Teixeira 
Vilela.

206696777 

 Despacho n.º 1625/2013
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 29.º e no ar-

tigo 40.º dos Estatutos do Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território da Universidade de Lisboa (IGOT -UL), publicados no Diá-
rio da República, Segunda Série, a 21 de outubro de 2009, nomeio o 
Prof. Doutor José Luís Gonçalves Moreira Zêzere vogal do Conselho 
de Gestão deste Instituto. Nos termos do artigo 40.º do supracitado 
diploma legal e na sequência da presente nomeação, a partir da data do 
presente despacho, a composição do Conselho de Gestão do IGOT -UL 
passa a ser a seguinte: Prof.ª Doutora Maria Lucinda Cruz dos Santos 
Fonseca (Presidente por inerência), Prof. Doutor Diogo José Brochado de 
Abreu (Vogal designado pelo Centro de Investigação), Prof. Doutor José 
Luís Gonçalves Moreira Zêzere (Vogal designado pela Diretora) e 
Mestre Paulo Sérgio de Figueiredo Ferreira (Vogal por inerência).

7 de janeiro de 2013. — A Diretora, Prof.ª Doutora Maria Lucinda 
Fonseca.

206694702 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso (extrato) n.º 1278/2013
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, e do disposto no artigo 254.º do Regime, aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que a Dou-
tora Lígia Lourdes Miranda Marona Rodrigues, Professora Auxiliar, o 
Doutor António Vasco Amaral Nunes, Professor Auxiliar, e Laurentino 
Fernandes Rego, Assistente Operacional, cessaram funções por motivo 
de aposentação, com efeitos a 1 de novembro de 2012.

22 de janeiro de 2013. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

206698389 

 Aviso (extrato) n.º 1279/2013
Na sequência de procedimento concursal comum para constituição 

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para 
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de téc-
nico superior do mapa de pessoal da Universidade do Minho, aberto 
pelo Aviso n.º 6041/2012, publicado no DR, 2.ª série, n.º 85, de 2 de 
maio de 2012, e após negociação do posicionamento remuneratório, foi 
autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com o período experimental de 180 dias, com efeitos a partir 
de 28 -12 -2012, com direito à remuneração correspondente à 2.ª posição 
remuneratória e ao nível remuneratório 15, da tabela remuneratória única, 
com a trabalhadora Júlia Manuela Silva da Costa.

Para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro e no n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, mediante despacho do Reitor da Universidade do Minho 
de 28 -12 -2012, a constituição do júri é a seguinte:

Presidente: Doutora Felisbela Maria Carvalho Lopes, Pró -Reitora da 
Universidade do Minho
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Vogais efetivos:

Doutora Teresa Augusta Ruão Correia Pinto, Professora Auxiliar
Dr.ª Heliana Maria Pereira Silva, Diretora de Serviços

Vogais suplentes:

Doutora Maria Helena Martins Pires, Professora Auxiliar
Dr.ª Maria Manuela Teixeira Pereira, Diretora de Serviços

22 de janeiro de 2013. — O Administrador, Pedro J. Camões.
206698794 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Direito

Despacho (extrato) n.º 1626/2013
Faz -se saber que, por meu Despacho de 21 de dezembro de 2012, 

foi aceite o pedido de cessação de funções do Senhor Dr. José Maria 
Azevedo dos Santos como membro do Conselho Executivo da Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto, com efeitos a 31 de dezembro de 
2012, tendo, em consequência e para efeitos da alínea b) do artigo 40.º 
do Código de Procedimento Administrativo, caducado a delegação de 
competências efetuada por meu despacho de 7 de junho de 2010, publi-
cado por Despacho (extrato) n.º 13897/2010, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 170, de 1 de setembro. Torno público o meu reconhecimento 
e agradecimento pelo modo como sempre exerceu as suas funções de 
Vogal Docente do Conselho Executivo, sublinhando as suas capacidades 
pessoais e humanas, aliadas aos seus sólidos conhecimentos, compe-
tência técnica e profissional, sentido de responsabilidade e permanente 
empenhamento, na Missão da Universidade.

16 de janeiro de 2013. — O Diretor da Faculdade, Prof. Doutor Cân-
dido da Agra.

206695812 

 Faculdade de Letras

Despacho (extrato) n.º 1627/2013

Por despacho de 22 de novembro de 2012, da Diretora da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, conforme disposto na alínea c), n.º 4 

 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Reitoria

Declaração de retificação n.º 128/2013
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 

2.ª série, n.º 229, de 27 de novembro de 2012, o despacho n.º 15239/
2012 — despacho reitoral de alteração do 2.º ciclo de estudo em Planea-
mento e Operação de Transportes —, a seguir se retifica:

Onde se lê: 

do artigo 61.º dos Estatutos da U. Porto e alínea q) do artigo 20.º dos 
Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto:

Doutor Luís Carlos Correia Ferreira do Amaral autorizada a celebra-
ção do contrato em funções públicas, por tempo indeterminado, como 
Professor Auxiliar desta Faculdade, com efeitos a partir de 28 de janeiro 
de 2013, sendo remunerado pelo Escalão 1, índice 195 da tabela remu-
neratória aplicável aos docentes universitários. (Não carece de visto do 
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).

Relatório do Conselho Científico sobre o contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado como Professor 
Auxiliar do Doutor Luís Carlos Correia Ferreira do Amaral

O relatório apresentado pelo Professor Auxiliar, em período experi-
mental, Doutor Luís Carlos Correia Ferreira do Amaral, tendo em vista 
a manutenção do contrato por tempo indeterminado, foi apreciado pelos 
Professores Catedráticos, Doutores Armando Luís Gomes Carvalho Ho-
mem e Luís Miguel Ribeiro de Oliveira Duarte. O Conselho Científico, 
reunido a 21 de novembro de 2012, ponderados todos os elementos que 
instruíam o processo, aprovou por unanimidade dos Professores Catedrá-
ticos, Associados e Auxiliares, com contrato por tempo indeterminado, 
presentes na referida reunião, a sua contratação em funções públicas, 
por tempo indeterminado na mesma categoria.

Porto, 22 de novembro de 2012. — A Presidente do Conselho 
Científico, Prof.ª Doutora Maria de Fátima Aires Pereira Marinho 
Saraiva.

21 de janeiro de 2013. — A Diretora da Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto, Prof.ª Doutora Maria de Fátima Aires Pereira 
Marinho Saraiva.

206695529 

 2.º Ano, 2.º Semestre

QUADRO N.º 5 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total

Contacto

T TP PL TC S E OT

Dissertação de Mestrado em Construção e Reabilitação Diss. Semestral 840 0 0 0 0 0 0 50 30.0

 deve ler -se:
2.º ano, 2.º semestre

QUADRO N.º 5 

Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total

Contacto

T TP PL TC S E OT

Dissertação de Mestrado em Planeamento e Operação de 
Transportes.

Diss. Semestral 840 0 0 0 0 0 0 50 30.0

 21 de janeiro de 2013. — O Reitor, António Cruz Serra.
206697992 
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 Despacho n.º 1628/2013
1 — Sob proposta de 14 de dezembro de 2012 do Conselho Cientí-

fico do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 
autorizo, nesta data, a abertura de um concurso documental interna-
cional para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas, de um Investigador Coordenador na área científica 
de Química Inorgânica, Radioquímica e Radiofarmácia deste Instituto, 
nos termos conjugados dos artigos 9.º, 12.º, 15.º, 19 e 20.º do Decreto-
-Lei n.º 124/99, de 20 de abril, que aprovou o Estatuto da Carreira de 
Investigação Científica, da alínea u) do n.º 4 do art. 13 e da alínea l) do 
n.º 10 do art. 15 dos Estatutos do Instituto e do art. 5 do Decreto -Lei 
n.º 29/2012, de 9 de fevereiro.

2 — Também sob proposta da mesma data do Conselho Científico 
do Instituto, nomeio o júri do presente concurso, que será presidido 
pelo Reitor, e terá como vogais os seguintes professores catedráticos e 
investigadores coordenadores:

Doutor Carlos José Rodrigues Crespim Romão, professor catedrático 
do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova 
de Lisboa.

Doutor Carlos Frederico de Gusmão Campos Geraldes, professor 
catedrático da Universidade de Coimbra.

Doutor Rui Ferreira Alves Moreira, professor catedrático, Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Lisboa.

Doutora Maria José Diogo da Silva Calhorda, professora catedrática 
da Universidade de Lisboa.

Doutor Armando José Latourrette de Oliveira Pombeiro, professor 
catedrático do Instituto Superior Técnico.

Doutor Manuel José Duarte Leite de Almeida, investigador coorde-
nador do Instituto Superior Técnico.

Doutor João da Costa Pessoa, professor catedrático do Instituto Su-
perior Técnico.

20 de dezembro de 2012. — O Reitor, António da Cruz Serra.
206696477 

 Faculdade de Arquitetura

Despacho n.º 1629/2013
No cumprimento da deliberação do Conselho de Gestão de 10 de 

dezembro do ano de dois mil e doze e ao abrigo do disposto nos arti-
gos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, do artigo 4.º 
do Regimento do Conselho de Gestão da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lisboa (FAUTL) e do artigo 109.º do Código 
dos Contratos Públicos, o Conselho de Gestão da FAUTL delibera 
delegar no Presidente da Faculdade de Arquitetura Professor Doutor 
José Manuel Pinto Duarte e, na sua ausência, no Vice -Presidente da 
Faculdade de Arquitetura, Professor Doutor Francisco Carlos Almeida 
do Nascimento e Oliveira, a competência para:

a) Praticar todos os atos inerentes à gestão administrativa, patrimonial 
e financeira da FAUTL;

b) Proceder à fixação das taxas e emolumentos;
c) Autorizar o pagamento de remunerações adicionais;
d) Elaborar o inventário dos bens que constituem o património da 

FAUTL e proceder à sua avaliação.

Mais delibera o Conselho de Gestão delegar no Presidente da Facul-
dade de Arquitetura Professor Doutor José Manuel Pinto Duarte, no 
Vice -Presidente da Faculdade de Arquitetura, Professor Doutor Francisco 
Carlos Almeida do Nascimento e Oliveira, no vogal Professor Doutor 
Ricardo Jorge Fernandes da Silva Pinto e no vogal Dr. Nelson Filipe da 
Silva Pinto Soeiro, a competência para:

a) Autorizar a realização de despesas e de pagamentos, designa-
damente despesas e pagamentos de vencimentos, de deslocações em 
serviço e ajudas de custo, despesas e pagamentos com empreitadas de 
obras públicas, com locações e aquisições de bens e serviços, qualquer 
que seja a sua natureza e montante, desde que em todos os casos estejam 
cumpridos os procedimentos legais inerentes à contratação e assegurada 
a prévia cabimentação orçamental, sendo sempre necessária a assinatura 
de pelo menos dois em cada autorização (as assinaturas deverão ser do 
Presidente e Vice -Presidente da FAUTL, sendo que na ausência de um, 
deve assinar um dos vogais e na ausência dos dois, devem assinar os 
dois vogais supra identificados);

b) Autorizar a transferência de verbas entre contas bancárias da 
FAUTL, sendo sempre necessária a assinatura de pelo menos dois 
em cada autorização (as assinaturas deverão ser do Presidente e Vice-

-Presidente da FAUTL, sendo que na ausência de um, deve assinar um 
dos vogais e na ausência dos dois, devem assinar os dois vogais supra 
identificados).

A presente delegação produz efeitos, quanto a cada um dos referidos 
membros, desde o dia 28 de fevereiro de 2012, considerando -se ratifi-
cados todos os atos que no âmbito das competências delegadas tenham 
sido por eles praticados a partir da sua posse.

22 de janeiro de 2013. — Os Membros do Conselho de Gestão: Prof. 
Doutor José Manuel Pinto Duarte, presidente da FA — Prof. Doutor 
Francisco Carlos Almeida do Nascimento e Oliveira, vice -presidente da 
FA — Prof. Doutor João Pedro de Abreu Costa, vogal — Prof. Doutor 
Ricardo Silva Pinto, vogal — Dr. Nelson Soeiro, vogal.

206697449 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Aviso (extrato) n.º 1280/2013
No cumprimento 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 a Doutora 
Maria Engrácia Carvalho dos Reis Janela Cardim, Professora Auxiliar em 
regime de dedicação exclusiva, pertencente ao mapa de pessoal docente 
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 
Técnica de Lisboa, com contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, abonada pelo escalão 1, índice 195 da tabela 
remuneratória aplicável aos docentes universitários, cessou funções por 
motivo de aposentação, com efeitos a 01/01/2013.

16 de janeiro de 2013. — O Secretário, Acácio de Almeida Santos.
206696622 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Regulamento n.º 44/2013
Tendo sido aprovado, por Despacho Reitoral n.º 03/2013, de 14 de 

janeiro de 2013, o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo por 
Mérito da Universidade de Trás  -os  -Montes e Alto Douro, nos termos 
do n.º 1 do Artigo 10.º do Despacho n.º 13531/2009, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, de 9 de junho, e dos Estatutos da Universidade 
de Trás  -os  -Montes e Alto Douro, publicados em anexo ao Despacho 
Normativo n.º 63/2008, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, de 9 de dezembro, procede  -se à respetiva publicação.

22 de janeiro de 2013. — O Reitor, Carlos Alberto Sequeira.

Regulamento de Atribuição de Bolsas 
de Estudo por Mérito

Artigo 1.º
Definições

Para efeitos do presente regulamento entende -se por:
a) «Bolsa de estudo por mérito» a prestação pecuniária, de valor fixo, 

a atribuir a estudantes que tenham demonstrado um aproveitamento 
escolar excecional;

b) «Aproveitamento excecional» a satisfação cumulativa pelo estu-
dante das seguintes condições:

i) No ano letivo anterior ao da atribuição da bolsa tenha obtido apro-
vação em todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos 
do ano curricular em que se encontrava inscrito;

ii) A média das classificações das unidades curriculares a que se refere 
a subalínea anterior não tenha sido inferior a Muito Bom (16).

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

1 — São abrangidos pelo presente Regulamento os estudantes ins-
critos na UTAD:

a) Num ciclo de estudos de licenciatura;
b) Num ciclo de estudos de mestrado;
c) Num ciclo de estudos integrado de mestrado.

2 — Os ciclos de estudos a que se refere o número anterior são adiante 
designados cursos.
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Artigo 3.º

Processo de candidatura

1 — Podem candidatar -se às bolsas de estudo por mérito os estu-
dantes que reúnam os requisitos previstos no artigo 4.º do presente 
regulamento.

2 — As candidaturas às bolsas por mérito são formalizadas através 
de impresso próprio a entregar nos Serviços Académicos e divulgadas 
através de edital a afixar nos mesmos Serviços e na respetiva página 
na Internet.

3 — O prazo para concorrer constará no edital a que se refere o 
ponto anterior.

4 — A coordenação do processo de atribuição de bolsas de mérito, 
designadamente a seriação dos candidatos, compete aos Serviços Aca-
démicos.

5 — A divulgação da atribuição dos resultados das bolsas constará 
de edital a afixar nos Serviços Académicos e respetiva página da In-
ternet.

6 — Do resultado das candidaturas podem os interessados apresentar 
reclamação por escrito, devidamente fundamentada e endereçada ao 
Reitor, no prazo de 2 dias úteis a partir da data de afixação do mesmo, 
findo o qual serão liminarmente indeferidas.

7 — A reclamação deve ser entregue nos Serviços Académicos.
8 — A decisão sobre a reclamação compete ao Reitor e deve ser 

proferida no prazo máximo de 10 dias úteis após a receção nos Ser-
viços Académicos e comunicada por via de correio eletrónico ao 
reclamante.

Artigo 4.º

Requisitos para a candidatura

Os requisitos para os estudantes se candidatarem são os seguintes:

a) Aprovação, no ano letivo anterior, em todas as unidades curriculares 
que integram o plano de estudos do ano curricular em que o estudante 
estava inscrito;

b) A média ponderada pelos ECTS das classificações das unidades 
curriculares a que se refere a alínea a) deve ser calculada até às décimas 
e não pode ser inferior a MUITO BOM (16 valores);

c) Não tenham mudado de curso, dentro do mesmo ciclo de estudos, 
no ano letivo a que se reporta a atribuição da bolsa.

Artigo 5.º

Critérios de seriação

1 — Dentro do universo dos estudantes com aproveitamento exce-
cional, entendido nos termos definidos pela alínea b) do artigo 1.º, será 
adotado o seguinte critério objetivo de seriação:

Melhor média, calculada à centésima, das classificações obtidas nas 
unidades curriculares referidas nas alíneas a) do artigo anterior.

2 — Em caso de empate, serão adotados, sucessivamente, os seguintes 
critérios objetivos de seriação:

a) Maior número de ECTS adquiridos no respetivo ciclo de estu-
dos;

b) Critério da menor idade.

3 — As médias referidas no n.º 1 e alínea a) do n.º 2 deste artigo são 
ponderadas pelos ECTS das classificações das unidades curriculares.

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 1281/2013
Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se pública 
a lista nominativa dos trabalhadores, em regime de contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo indeterminado, que cessaram 
funções, por motivos de aposentação, no período de 1 de julho a 31 
de dezembro de 2012: 

Artigo 6.º
Número e distribuição das bolsas

1 — As bolsas são distribuídas pelas Escolas da UTAD, na proporção 
do número de estudantes inscritos em cada ano letivo.

2 — Caso não sejam atribuídas as bolsas por uma ou várias Escolas, as 
mesmas reverterão a favor das outras, em conformidade com o disposto 
no número anterior.

Artigo 7.º
Decisão

A atribuição de bolsas por mérito é da competência do Reitor.

Artigo 8.º
Divulgação

A lista de todos os estudantes a quem foi atribuída a bolsa por mérito, 
com a informação do nome e da unidade orgânica, do curso, ano curricu-
lar e a média a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º é afixada nos Serviços 
Académicos e divulgada na respetiva página na internet.

Artigo 9.º
Valor da bolsa

A bolsa por mérito tem um valor anual igual a cinco vezes a retri-
buição mínima mensal garantida em vigor no início do ano letivo em 
que é atribuída e é paga pelos serviços competentes da UTAD, numa 
só prestação.

Artigo 10.º
Diploma

Aos estudantes a quem seja atribuída bolsa por mérito é conferido 
pela Universidade um diploma comprovativo.

Artigo 11.º
Interpretação e omissões

As situações omissas ou dúvidas de interpretação do presente regu-
lamento serão decididas por despacho do Reitor.

Artigo 12.º
Vigência

1 — O presente regulamento entra em vigor na data da sua apro-
vação.

2 — É revogado o Regulamento de Atribuição de Bolsas por Mérito 
da UTAD aprovado por Despacho RT. 23/2011, de 18 de maio.

206698923 

Nome Categoria Nível remuneratório Data de referência

Inês Malo Bicacro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 01 -07 -2012
Teresa Jesus Saraiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Técnico Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entre 19 e 23 01 -07 -2012
Clara Maria Marques Oliveira Costa Ferreira . . . . . . . . Assistente Operacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 01 -09 -2012
Alda Maria Gonçalo Oliveira Jorge Ferreira . . . . . . . . . Assistente Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entre 15 e 16 01 -10 -2012
António José Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encarregado Geral Operacional   . . . . . . . . . . . . 12 01 -12 -2012
Fernando Manuel Rolo Carvalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Técnico   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entre 12 e 13 01 -12 -2012
Carlos Alberto Rodrigues Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encarregado Geral Operacional   . . . . . . . . . . . . Entre 12 e 13 01 -12 -2012
Maria Graça Santos Oliveira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entre 6 e 7 01 -12 -2012

 15 de janeiro de 2013. — O Administrador, José Domingos Pires Marques.
206694305 
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 Aviso (extrato) n.º 1282/2013
Torno público que, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 27.º da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, cessou, em 31 de dezembro de 2012, o exercício de 
funções, em regime de substituição, no cargo de direção intermédia de 
2.ºgrau de Chefe de Divisão de Compras e Logística, dos Serviços de 
Ação Social da Universidade de Coimbra, pelo Licenciado Luís Manuel 
Pinheiro Martins que regressa à categoria de origem de Técnico Superior 
do mapa de Pessoal dos Serviços de Ação Social da Universidade de 
Coimbra. A referida cessação foi determinada pelo provimento do titular 
do referido cargo, em comissão de serviço, na sequência de procedimento 
concursal, com efeitos a 1 de janeiro de 2013.

15 de janeiro de 2013. — O Administrador, José Domingos Pires 
Marques.

206694784 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Aviso n.º 1283/2013
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 50.º da lei do orçamento 

do estado para 2012, aprovado pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de de-
zembro, o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) pode proceder 
a contratações, independentemente do tipo de vínculo jurídico que 
venha a estabelecer -se. O procedimento de recrutamento de pessoal 
em situação de mobilidade especial para o posto de trabalho em causa 
só produz efeitos com a entrada em vigor da Portaria que regulamentar 
o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 
mobilidade especial.

Assim, nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, conjugado com o artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
faz -se público que, por despacho autorizador proferido a 27/08/2012 
do Exmo. Sr. Presidente do IPB, Professor Doutor João Alberto So-
brinho Teixeira, se encontra aberto procedimento concursal comum 
para a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República, tendo em vista 
a ocupação de 1 posto de trabalho previsto no mapa de pessoal deste 
Instituto da carreira e categoria de Técnico Superior.

1 — Enquadramento legal:
1.1 — Legislação aplicável: o recrutamento rege -se nos termos da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, regulamentado pela Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e do Código do 
Procedimento Administrativo.

1.2 — Reserva de recrutamento: Para efeitos do estipulado no n.º 1 
do artigo 4.º da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, declara -se não 
estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo 
e não ter sido efetuada consulta prévia à Entidade Centralizada para a 
Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) uma vez que não 
foi publicitado qualquer procedimento concursal para constituição de 
reservas de recrutamento e, até à sua regulamentação, está temporaria-
mente dispensada a obrigatoriedade da referida consulta.

1.3 — Âmbito do recrutamento: Nos termos do disposto no n.º 4 
do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento 
inicia -se de entre trabalhadores que não pretendam conservar a quali-
dade de sujeitos de relações jurídicas de emprego público constituídas 
por tempo indeterminado ou se encontrem colocados em situação de 
mobilidade especial, podendo ser efetuado também, na sua impossibi-
lidade, ser recrutado pessoal com relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado ou determinável, ou sem relação jurídica de 
emprego público.

2 — Identificação do posto de trabalho: carreira e categoria de Téc-
nico Superior a afetar ao mapa de pessoal do Instituto Politécnico de 
Bragança.

3 — Número de postos de trabalho: 1
4 — Local de trabalho: Instituto Politécnico de Bragança — Gabinete 

de Relações Internacionais dos Serviços Centrais, Campus de Santa 
Apolónia, 5300 -253 Bragança.

5 — Caracterização do posto de trabalho: o posto de trabalho 
a concurso envolve o exercício de funções da carreira de Técnico 
Superior, tal como descritas no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, ao qual corresponde o grau 3 de complexidade funcional, 
com vista a assegurar a gestão dos programas de mobilidade do 
IPB, no âmbito das atividades suportadas pelo Gabinete de Relações 
Internacionais.

5.1 — Ao posto de trabalho a concurso competem, designadamente, 
as seguintes atividades:

Gestão do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida — programas 
de mobilidade: executar as tarefas associadas às ações Erasmus de 
receção de estudantes europeus para estudos.

Gestão do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida — Cursos 
Intensivos de Línguas Erasmus (EILC): preparar e acompanhar a gestão 
financeira do programa e apoiar o Centro de Línguas do IPB na sua 
execução. Organizar, em conjunto com o Centro de Línguas do IPB, 
cursos de preparação linguística para os estudantes em mobilidade 
(Português para estudantes internacionais e Inglês e Espanhol para 
estudantes do IPB).

Contribuição para a inovação e qualidade: contribuir para as ações e 
projetos de inovação e garantia da qualidade dos serviços prestados pelo 
Gabinete de Relações Internacionais, nomeadamente, a aplicação do 
sistema de gestão da qualidade às atividades do GRI; a implementação 
e avaliação de inquéritos à qualidade e satisfação nas ações de mobi-
lidade de estudantes, docentes e pessoal não docente; a elaboração de 
material de divulgação do gabinete e das suas atividades; a preparação 
da Semana Erasmus do IPB; a manutenção e a atualização da página 
Web do GRI.

5.2 — Perfil pretendido:
a) Orientação para Resultados: Capacidade para concretizar com 

eficácia e eficiência os objetivos do serviço e as tarefas que lhe são 
solicitadas;

b) Análise da informação e sentido crítico: Capacidade para identificar, 
interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná -los de forma 
lógica e com sentido crítico;

c) Responsabilidade e Compromisso com o Serviço: Capacidade para 
compreender e integrar o contributo da sua atividade para o funciona-
mento do serviço, exercendo  -a de forma disponível e diligente;

d) Iniciativa e autonomia: Capacidade de atuar de modo independente 
e proactivo no seu dia -a -dia profissional, de tomar iniciativas face a 
problemas e empenhar -se em solucioná -los.

6 — Posição Remuneratória de Referência: tendo em conta o precei-
tuado no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), 
o posicionamento remuneratório dos trabalhadores a recrutar será o que 
resultar de negociação com o Instituto Politécnico de Bragança, após o 
termo do procedimento concursal, com as eventuais limitações legais, 
designadamente o artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro 
(LOE 2011), mantido em vigor pelo artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro (LOE 2012). Assim será proposta ao candidato 
selecionado a segunda posição remuneratória da carreira e categoria 
respetivas, a que corresponde, para Técnico Superior, o nível remune-
ratório 15, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de 
julho, num montante pecuniário de € 1.201,48, ao abrigo da Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, de acordo com a verba disponível 
cabimentada.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Requisitos gerais de admissão (artigo 8.º da LVCR):
7.1.1 — Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
7.1.2. 18 Anos de idade completos;
7.1.3 — Não inibição do exercício de funções públicas ou não inter-

dição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
7.1.4 — Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
7.1.5 — Cumprimento das leis de vacinação obrigatórias.
7.2 — Requisitos especiais de admissão: Titularidade de Licenciatura 

em Línguas e Relações Internacionais ou Licenciatura em Línguas para 
Relações Internacionais, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

7.2.1 — Não existe a possibilidade de substituição do nível habilita-
cional por formação ou experiencia profissional.

7.2.2 — Serão admitidas outras Licenciaturas na área das Relações 
Internacionais desde que o seu plano de estudos seja composto por um 
mínimo de 60 créditos do ECTS (1 ano curricular) em unidades curri-
culares de línguas estrangeiras.

7.3 — Os candidatos devem reunir todos os requisitos referidos até 
à data limite para entrega da candidatura.

7.4 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares 
da categoria em referência e, não se encontrando em mobilidade, ocu-
pem postos de trabalho no mapa de pessoal do IPB idênticos ao posto 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento 
concursal.



Diário da República, 2.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013  4301

8 — Forma, prazo e local de apresentação das candidaturas:
8.1 — A formalização das candidaturas é efetuada no prazo de dez 

dias úteis a contar do dia imediato ao da publicitação do presente aviso 
no Diário da República, obrigatoriamente através do preenchimento do 
formulário de candidatura que se encontra disponível no portal do IPB, 
no endereço http://portal.ipb.pt, na área “Para a Comunidade — Recru-
tamento — Documentos — Outros — Documentos — Candidatura”, 
devidamente datado e assinado e com indicação do Código da publi-
citação do procedimento, e entregue por correio registado, com aviso 
de receção, para Secção de Recursos Humanos — Instituto Politécnico 
de Bragança — Campus de Sta. Apolónia — 5300 -253 Bragança; as 
candidaturas poderão ainda ser entregues pessoalmente, no prazo an-
teriormente referido, na Secção de Expediente e Arquivo do IPB, no 
Edifício dos Serviços Centrais, no Campus de Sta. Apolónia, entre as 
9:00 — 12:30 e as 14:00 — 17:00.

8.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

8.3 — O formulário de candidatura deverá ser obrigatoriamente acom-
panhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

8.3.1 — Curriculum vitae atualizado, devidamente datado e assi-
nado;

8.3.2 — Fotocópia legível do certificado de habilitações académi-
cas;

8.3.3 — Dos documentos comprovativos das habilitações profissio-
nais, da formação profissional e das qualificações profissionais cons-
tantes do curriculum vitae;

8.3.4 — Fotocópia legível dos documentos de identificação (Bilhete de 
Identidade e Número de Identificação Fiscal ou Cartão de Cidadão).

8.4 — Para os candidatos que já sejam titulares de uma relação jurídica 
de emprego o formulário deverá ainda ser obrigatoriamente acompa-
nhado de declaração passada e autenticada pelo serviço de origem da 
qual conste a identificação da relação de emprego público previamente 
estabelecida, bem como a carreira e categoria de que seja titular e a 
posição remuneratória correspondente à remuneração auferida, a atri-
buição, competência ou atividade que executa ou que executou por 
último, no caso dos trabalhadores em mobilidade especial, e a avaliação 
de desempenho obtida nos três últimos anos (quantitativa e qualitativa) 
ou a declaração da sua inexistência.

8.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir, a qualquer candidato, a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

8.6 — A apresentação de documento falso ou de falsas declarações 
determina a sua exclusão do procedimento e comunicação para proce-
dimento criminal.

9 — Métodos de seleção:
9.1 — Considerando a faculdade conferida pelo n.º 4, alínea a), do 

artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com a redação 
conferida pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, são adotados os 
seguintes métodos de seleção:

a) Método de seleção obrigatório: prova de conhecimentos (PC) e
b) Método de seleção facultativo: entrevista profissional de seleção 

(EPS)

9.2 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, exceto quando afastados por escrito 
pelos candidatos que, cumulativamente, sejam titulares da categoria e 
se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados em situação de 
mobilidade especial, se tenham por último encontrado a cumprir ou a 
executar a atribuição, competência ou atividades caracterizadoras do 
posto de trabalho a concurso e, considerando novamente a faculdade 
conferida pelo n.º 4, alínea a), do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, com a redação conferida pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 
de dezembro, os métodos de seleção adotados são:

a) Método de seleção obrigatório: avaliação curricular (AC)
b) Método de seleção facultativo: entrevista profissional de seleção 

(EPS)

10 — Descrição dos métodos de seleção:
10.1 — Prova de conhecimentos (PC) — destinada a avaliar se, e em 

que medida, os candidatos dispõem das competências técnicas neces-
sárias ao exercício da função, e incidem sobre conteúdos de natureza 
genérica e, ou, específica diretamente relacionados com as exigências 
da função, nomeadamente o adequado conhecimento da língua portu-
guesa;

10.1.1 — Tipo, forma, duração e temáticas da prova de conhecimen-
tos — Prova escrita com componente teórica e prática, com a duração 
máxima de 1 hora e 30 minutos e será constituída por questões de desen-
volvimento, de escolha múltipla e de pergunta direta, versando sobre os 
seguintes temas, a que se associa a correspondente legislação:

10.1.2 — Legislação:
Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pela Lei n.º 6/96, 

de 31 de janeiro — Código do Procedimento Administrativo
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro — Lei de Vínculos Carreiras 

e Remunerações;
Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro — Estatuto Disciplinar dos Traba-

lhadores que Exercem Funções Públicas;
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro — Regime do Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas;
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro — Regime Jurídico das Insti-

tuições de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de 
setembro;

Despacho normativo n.º 62/2008, de 20 de novembro de 2008, do Mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 236, de 05 de dezembro — Estatutos do IPB;

Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 107/2008, de 25 de junho, e pelo Decreto -Lei n.º 230/2009, de 14 
de setembro — Graus e diplomas do Ensino Superior;

DL n.º 42/2005 de 22 de fevereiro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 107/2008, de 25 de junho — Princípios 
reguladores de instrumentos para a criação do espaço europeu de ensino 
superior (ECTS);

Portaria n.º 30/2008, de 10 de janeiro — Suplemento ao diploma;
Despacho n.º 12826/2010 de 9 de agosto — Regulamento de aplicação 

do ECTS do IPB;
Decisão 2006/1720/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 

de novembro de 2006, que estabelece um programa de ação no domínio 
da aprendizagem ao longo da vida.

Em toda a legislação referida deverão ser consideradas as versões 
atualizadas.

10.2 — Avaliação curricular (AC) — visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância adquirida e da formação realizada, tipo 
de funções exercidas e avaliação do desempenho obtido;

10.3 — Entrevista profissional de seleção (EPS) — visa avaliar a 
experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante 
a interação estabelecida entre o júri e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

11 — Valorização dos métodos de seleção:
11.1 — Os métodos de seleção serão valorados da seguinte forma:
a) Prova de conhecimentos (PC) — valorada de acordo com a escala 

de 0 a 20 valores, considerando  -se a valoração até às centésimas;
b) Avaliação curricular (AC) — valorada de acordo com a escala de 

0 a 20 valores, considerando  -se a valoração até às centésimas;
c) Entrevista profissional de seleção (EPS) — valorada de acordo 

com os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

12 — Classificação final:
12.1 — Os métodos de seleção indicados para os candidatos que não 

sejam titulares de uma relação jurídica de emprego público, ou muito 
embora detendo uma relação jurídica de emprego público e que não 
façam a opção de afastamento dos métodos de seleção obrigatórios, 
terão a seguinte ponderação percentual:

70 % (PC) + 30 % (EPS) = 100 %

12.2 — Os métodos de seleção indicados para os candidatos que, 
cumulativamente, sejam titulares da categoria e se encontrem ou, tratando-
-se de candidatos colocados em situação de mobilidade especial, e se 
tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, 
competência ou atividade caracterizadora dos postos de trabalho colo-
cados a concurso, terão a seguinte ponderação percentual:

70 % (AC) + 30 % (EPS) = 100 %

12.3 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção equivale à desistência do procedimento concursal.

12.4 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores, num dos métodos de seleção, 
não lhes sendo aplicável o método seguinte.

12.5 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

13 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e os sistemas de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
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14 — Os candidatos admitidos serão convocados através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e por uma 
das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da citada Portaria.

15 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da mesma 
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das for-
mas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º, para 
a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

16 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homolo-
gação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, será afixada em 
local visível e público no placard junto à Seção de Recursos Humanos 
do IPB, no Edifício dos Serviços Centrais, e disponibilizada na página 
eletrónica do IPB (http://portal.ipb.pt).

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
o Instituto Politécnico de Bragança, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidade entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.

18 — O aviso da abertura do procedimento concursal será objeto de 
publicitação na Bolsa de Emprego Público (https://www.bep.gov.pt/) e 
ainda, na página eletrónica do IPB (http://portal.ipb.pt) e no jornal de 
expansão nacional “O Público”, por extrato, em cumprimento do disposto 
no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

19 — Composição do Júri:
Presidente: Doutor Luís Manuel Santos Pais, Vice -Presidente do 

Instituto Politécnico de Bragança.
Vogais efetivos: Dr.ª Elisabete Vicente Viegas Morgadinho Madeira 

Camelo, Administradora do Instituto Politécnico de Bragança, que subs-
titui o presidente nas suas faltas e impedimentos; Dr. Tiago André Tinoco 
Varanda Pereira, técnico superior da secção de Recursos Humanos do 
Instituto Politécnico de Bragança.

Vogais suplentes: Dr. António Cândido Alves, Secretário da Escola 
Superior de Educação de Bragança; Dr.ª Sandra Maria Cascais Madeira, 
técnico superior do Gabinete de Apoio à Presidência do IPB.

22 de janeiro de 2013. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Bragança, Prof. Doutor João Alberto Sobrinho Teixeira.

206698542 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Louvor (extrato) n.º 120/2013
O senhor Carlos Manuel Ferreira Pereira, assistente operacional, 

exercendo as funções de motorista do Instituto Politécnico de Leiria 
(IPL), cessou funções públicas, por motivo de aposentação, no passado 
dia 1 de dezembro de 2012.

Ao longo de mais de 36 anos prestou serviço em instituições de ensino, 
tendo ingressado em 1983 na Escola Superior de Educação de Leiria, 
atual Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, como 
motorista de pesados e, até agora, nos Serviços Centrais do IPL, com 
as funções de motorista do Presidente do IPL.

A extrema dedicação, lealdade, competência e sentido de respon-
sabilidade são merecedoras do meu agradecimento pessoal e do meu 
público louvor.

O documento integral encontra -se publicitado no sítio da internet 
deste Instituto, em www.ipleiria.pt (Menu Principal/ IPL/ Pessoas/ 
Louvores).

3 de janeiro de 2013. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira.

306687745 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Despacho (extrato) n.º 1630/2013
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 2.º, 20.º e 21.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com nova redação introduzida pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e na sequência do procedimento concur-
sal aberto pelo aviso n.º 13581/2012, publicado no Diário da República, 

(2.ª série), n.º 197, de 11 de outubro de 2012, por despacho do presidente 
do IPL de 26 de dezembro de 2012, foi nomeado em regime de comis-
são de serviço, pelo período de três anos, por urgente conveniência de 
serviço, Paulo Alexandre Ferreira Guerreiro como Dirigente Intermédio 
de 2.º Grau do Serviço de Recursos Humanos do Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa, cuja nota curricular se anexa.

O nomeado demonstra deter competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação adequada ao exercício da função, possuindo 
igualmente conhecimento e experiência na área.

Demonstra capacidade para se focalizar na concretização dos obje-
tivos do Serviço e garantir que os resultados desejados são alcançados, 
evidenciando capacidade de liderança e gestão das pessoas. Revela 
uma perspetiva de gestão alargada e direcionada para o futuro de modo 
a definir as estratégias e os objetivos de acordo com essa visão, bem 
como capacidade para integrar o contributo das suas funções no sen-
tido da missão, valores e objetivos do Serviço, exercendo -as de forma 
disponível e diligente.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 27 de dezembro de 
2012

22 de janeiro de 2013. — O Presidente do Instituto Superior de Enge-
nharia de Lisboa, Prof. Doutor José Carlos Lourenço Quadrado.

ANEXO

Nota Curricular
Nome: Paulo Alexandre Ferreira Guerreiro
Formação Académica: Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

e Organização Estratégica
Formação Profissional: FORGEP — Programa de Formação em Ges-

tão Pública; Formação “GeADAP — SIADAP 1,2,3 — Administração 
do Sistema”; A Tramitação do Procedimento Concursal; O Novo Código 
dos Contratos Públicos; Formação Avançada em Gestão Estratégica, 
Controlo de Gestão, Marketing e Comunicação e Gestão de Projetos; 
Seminário “Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Perfis 
Profissionais”; 1.ª Jornada INA para Chefias e Quadros Administrativos; 
Liderança e Gestão de Equipas na Administração Pública; Seminário “O 
Programa Operacional Sociedade da Informação (POSI), no contexto 
do QCA III”.

Experiência Profissional: Desde 01.10.2012 — Técnico Superior de 
Recursos Humanos na Divisão de Recursos Humanos dos Instituto da 
Conservação da Natureza e Florestas.

De 26.07.2007 a 30.09.2012 — Coordenador da Unidade de Logís-
tica e Recursos Humanos, em regime de substituição até 19.01.2009. 
Em 20.01.2009, nomeado em comissão de serviço por três anos no 
mesmo cargo, até 30.09.2012, na Direção de Serviços Adminis-
trativos e Financeiros do Instituto da Conservação da Natureza e 
Biodiversidade.

De abril de 2001 a 25.07.2007 — Técnico Superior de Recursos 
Humanos na Direção de Serviços Administrativos e Financeiros do 
Instituto da Conservação da Natureza.

De março de 2001 a junho de 2010 — Docente no Instituto Superior 
de Línguas e Administração (ISLA) em disciplinas no âmbito da Infor-
mática, nos cursos de Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, 
Turismo e Assessoria de Direção.

De janeiro de 1995 a março de 2000 — Técnico Profissional na 
Divisão de Informação e Divulgação do Instituto da Conservação da 
Natureza.

206696841 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 1631/2013
Por despacho de 31 de agosto de 2012 do vice -presidente do Instituto 

Politécnico de Setúbal, em regime de substituição do presidente:
Sónia Alexandra Costa Matos — homologada a ata de conclusão 

com sucesso do período experimental, na carreira e categoria de técnico 
superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

21 de janeiro de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gon-
çalves.

206696144 
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 Despacho (extrato) n.º 1632/2013
Por despacho de 26 de julho de 2012 do presidente do Instituto Po-

litécnico de Setúbal:

Célia Maria Pereira da Costa — homologada a ata de conclusão com 
sucesso do período experimental, na carreira e categoria de técnico 
superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

21 de janeiro de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
206696314 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extrato) n.º 1633/2013

Por despacho de 19-12-2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-
litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo, com José Alberto da Costa Ferreira, 
como professor adjunto convidado, em regime de tempo parcial 34,3 %, 
para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, deste Instituto, 
com início em 17-09-2012 até 16-02-2013.

9 de janeiro de 2013. — O Administrador, Mário Luís Guerra Se-
queira e Cunha.

206696882 

 Despacho (extrato) n.º 1634/2013
Por despacho de 06 -12 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo do seguinte pessoal docente para a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, deste Instituto:

Filomena Alexandra Lopes Cesário, assistente convidada, em regime 
de tempo parcial 57,1 %, com início em 17 -09 -2012 até 16 -02 -2013.

João Rui Loureiro Moita, assistente convidado, em regime de tempo 
parcial 42,9 %, com início em 17 -09 -2012 até 16 -02 -2013.

Nanja Kroon, assistente convidada, em regime de tempo parcial 
51,4 %, com início em 17 -09 -2012 até 16 -02 -2013.

Catarina Gameiro Minhoto, em regime de tempo parcial 51,4 %, com 
início em 17 -09 -2012 até 16 -02 -2013.

António Silvestre Dias Braga, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 51,4 %, com início em 17 -09 -2012 até 16 -02 -2013.

Luís Filipe Batista Marques, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 31,4 %, com início em 17 -09 -2012 até 16 -02 -2013.

Egon Santos Rodrigues, assistente convidado, em regime de tempo 
parcial 34,3 %, com início em 17 -09 -2012 até 16 -02 -2013.

Rui Jorge dos santos Almeida, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 51,4 %, com início em 01 -10 -2012 até 31 -07 -2013.

9 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206697043 

 Despacho (extrato) n.º 1635/2013
Por despacho de 22 -11 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo do seguinte pessoal docente para a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, deste Instituto:

Álvaro João Francisco da Silva, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 17,1 %, com início em 17 -09 -2012 até 16 -02 -2013.

Manuel Henrique Redondo Maximino de Almeida, professor ad-
junto convidado, em regime de tempo parcial 57,1 %, com início em 
17 -09 -2012 até 30 -09 -2012.

Pedro Miguel Morais Ferreira, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 51,4 %, com início em 17 -09 -2012 até 16 -02 -2013.

9 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206696963 

 Despacho (extrato) n.º 1636/2013
Por despacho de 11 -10 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo, com Paulo Alexandre Moutinho Barroso, 
como professor adjunto convidado, em regime de exclusividade, para 

 Despacho (extrato) n.º 1637/2013
Por despacho de 27 -12 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho 
em funções públicas, a termo certo, com Odete Maria Matos Paiva, 
como assistente convidada em regime de tempo parcial 25,7 %, para a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, do IPV, com início 
em 17 -09 -2012 até 16 -02 -2013.

9 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206696939 

 Despacho (extrato) n.º 1638/2013
Por despacho de 08 -10 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo, com Hermínio Manuel Monteiro Pina, 
como assistente convidado, em regime de tempo parcial 34,3 %, para 
exercer funções na Escola Superior de Educação de Viseu do IPV, com 
inicio em 17 -09 -2012 até 23 -02 -2013.

9 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206698891 

 Despacho (extrato) n.º 1639/2013
Por despacho de 02 -10 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo, com Maribel dos Santos Miranda Pinto, 
como professora adjunta convidada, em regime de exclusividade, para 
exercer funções na Escola Superior de Educação de Viseu do IPV, pelo 
período de um ano, com inicio em 01 -08 -2012 até 31 -07 -2013.

9 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206698089 

 Despacho (extrato) n.º 1640/2013
Por despacho de 02 -10 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo, com o seguinte pessoal docente para a 
Escola Superior de Educação de Viseu, deste Instituto:

Graeme Steven Pulleyn, assistente convidado, em regime de tempo 
parcial 51,4 %, pelo período de 10 -09 -2012 a 31 -07 -2013.

Luís Carlos Oliveira Carvalheiro, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 57,1 %, pelo período de 10 -09 -2012 a 31 -07 -2013.

9 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206699377 

 Despacho (extrato) n.º 1641/2013
Por despacho de 11 -12 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo, com João Manuel Oliveira Rocha, como 
assistente, em regime de exclusividade, para exercer funções na Escola 
Superior de Educação de Viseu do IPV, pelo período de dois anos, com 
inicio em 01 -09 -2012 até 31 -08 -2014.

9 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206698048 

 Despacho (extrato) n.º 1642/2013
Por despacho de 04-12-2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho 
em funções públicas, a termo resolutivo certo, com José Machado da 

exercer funções na Escola Superior de Educação de Viseu do IPV, pelo 
período de dois anos, com inicio em 01 -09 -2012 até 31 -08 -2014.

9 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico de 
Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206697887 



4304  Diário da República, 2.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013 

 Despacho (extrato) n.º 1643/2013
Por despacho de 30 -11 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo resolutivo certo, com Ana Alexandra Antunes 
dos Santos Rijo Antunes, como assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 57,1 %, para exercer funções docentes na Escola Superior 
de Saúde de Viseu do IPV, pelos períodos de 12 -11 -2012 a 08 -02 -2013 
e de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

10 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico 
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206694679 

 Despacho (extrato) n.º 1644/2013
Por despacho de 22 -11 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo resolutivo certo, do seguinte pessoal docente 
para a Escola Superior de Saúde de Viseu, do IPV.

Natércia Durão Coelho, assistente convidada, em regime de tempo 
parcial 57,1 %, para os períodos de 19 -11 -2012 a 08 -02 -2013 e de 
06 -05 -2013 a 12 -07 -2013.

Carlos Manuel Nogueira Martins, assistente convidado, em regime 
de tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 19 -11 -2012 a 08 -02 -2013 
e de 29 -05 -2013 a 05 -07 -2013.

Mauro Alexandre de Almeida Coelho, assistente convidado, em 
regime de tempo parcial 57,1 %, para os períodos de 19 -11 -2012 a 
08 -02 -2013 e de 06 -05 -2013 a 12 -07 -2013.

Jorge Manuel Pereira da Costa, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 12 -11 -2012 a 08 -02 -2013 e 
de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Luís Miguel Pereira Condeço, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 57,1 %, para os períodos de 12 -11 -2012 a 08 -02 -2013 e 
de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Ana Maria Ferreira Henriques de Campos, assistente convidada, 
em regime de tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 19 -11 -2012 a 
08 -02 -2013 e de 29 -05 -2013 a 05 -07 -2013.

Maria de Lurdes de Almeida Ferreira, assistente convidada, em regime 
de tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 19 -11 -2012 a 08 -02 -2013 
e de 06 -05 -2013 a 12 -07 -2013.

Isabel Cristina Bento Fernandes, assistente convidada, em regime de 
tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 19 -11 -2012 a 08 -02 -2013 e 
de 06 -05 -2013 a 12 -07 -2013.

Rui Manuel Tavares Dionísio, assistente convidado, em regime 
de tempo parcial 51,4 %, de 17 -09 -2012 a 02 -11 -2012, 25,7 %, de 
05 -11 -2012 a 01 -02 -2013, 51,4 % de 18 -02 -2013 a 26 -04 -2013 e 
25,7 % de 29 -04 -2013 a 05 -07 -2013.

Ana Paula Proença Simões Favas Morgado, assistente convidada, 
em regime de tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 19 -11 -2012 a 
08 -02 -2013 e de 29 -05 -2013 a 05 -07 -2013.

Ana Maria Anjos Rocha, assistente convidada, em regime de tempo 
parcial 31,4 %, para os períodos de 12 -11 -2012 a 08 -02 -2013 e de 
29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Maria Helena da Encarnação Moreira, assistente convidada, em regime 
de tempo parcial 25,7 %, para o período de 01 -09 -2012 a 31 -01 -2013.

Ricardo João Correia Pais Antunes, assistente convidado, em regime 
de tempo parcial 31,4 %, para o período de 08 -10 -2012 a 05 -07 -2013.

10 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico 
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206694938 

perior de Tecnologia e Gestão de Lamego, deste Instituto, pelo período 
de dois anos, com início em 01-10-2012.

10 de janeiro de 2013. — O Administrador, Mário Luís Guerra Se-
queira e Cunha.

206696485 

 Despacho (extrato) n.º 1646/2013
Por despacho de 22 -11 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo, com o seguinte pessoal docente para a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, deste Instituto:

Isabel Cristina Pereira Vieira de Castro e Lemos, equiparada a as-
sistente, em regime de exclusividade, pelo período de dois anos, com 
inicio em 01 -10 -2012.

Carlos Jorge Almeida Costa, equiparado a professor adjunto, em regime 
de exclusividade, pelo período de dois anos, com inicio em 01 -10 -2012.

Ana Teresa Bernardo Guia, equiparada a assistente, em regime de 
exclusividade, pelo período de dois anos, com inicio em 01 -10 -2012.

Susana Maria Salgueiro Rebelo da Fonseca, equiparada a assistente, 
em regime de exclusividade, pelo período de dois anos, com inicio em 
01 -10 -2012.

Armando Jorge Ribeiro da Cruz, equiparado a assistente, em regime 
de exclusividade, pelo período de dois anos, com inicio em 01 -10 -2012.

Rui Miguel Amaral Costa, equiparado a assistente, em regime de 
exclusividade, pelo período de dois anos, com inicio em 01 -10 -2012.

Luísa Alexandra Miranda de Jesus Pinto, equiparada a assistente, 
em regime de exclusividade, pelo período de dois anos, com inicio em 
01 -10 -2012.

Fernando Miguel Soares Mamede dos Santos, equiparado a assistente, 
em regime de exclusividade, pelo período de dois anos, com inicio em 
03 -10 -2012.

10 de janeiro de 2013. — O Administrador, Mário Luís Guerra Se-
queira e Cunha.

206696606 

Costa Eduardo, como assistente convidado, em regime de tempo parcial 
34,3 %, para exercer funções docentes na Escola Superior de Saúde de 
Viseu do IPV, pelos períodos de 15-11-2012 a 30-01-2013 e de 14-03-
2013 a 30-05-2013.

10 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico 
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206694873 

 Despacho (extrato) n.º 1645/2013
Por despacho de 06-12-2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo, com Ricardo Luís da Costa Gama, como 
equiparado a assistente, em regime de exclusividade, para a Escola Su-

 Despacho (extrato) n.º 1647/2013
Por despacho de 22 -11 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, 
do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Viseu, 
do IPV.

Lucília do Céu Silva Barroca, assistente convidada, em regime de 
tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 26 -11 -2012 a 08 -02 -2013 e 
de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Paulo Alexandre Marques da Silva, assistente convidado, em regime 
de tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 26 -11 -2012 a 08 -02 -2013 
e de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Maria Leonor Pais Loureiro Monteiro, assistente convidada, em 
regime de tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 26 -11 -2012 a 
08 -02 -2013 e de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Pedro Miguel Figueiredo Simões, assistente convidado, em regime 
de tempo parcial 57,1 %, para os períodos de 26 -11 -2012 a 08 -02 -2013 
e de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Fernando Manuel Monteiro Carvalho, assistente convidado, em regime 
de tempo parcial 57,1 %, para os períodos de 26 -11 -2012 a 08 -02 -2013 
e de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Vera Lúcia Barbosa de Almeida, assistente convidada, em regime de 
tempo parcial 57,1 %, para os períodos de 26 -11 -2012 a 08 -02 -2013 e 
de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

10 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico 
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206694979 

 Despacho (extrato) n.º 1648/2013
Por despacho de 06 -12 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo, com o seguinte pessoal docente para a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, deste Instituto:

Maria Manuela Sanches Almeida Carvalho, assistente convidada, 
em regime de tempo parcial 57,1 %, pelo período de 02 -10 -2012 a 
31 -10 - 2012.
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Simão de Almeida Gomes, assistente convidado, em regime de tempo 
parcial 57,1 %, pelo período de 17 -09 -2012 a 15 -07 -2013.

10 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico 
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206696833 

 Despacho (extrato) n.º 1649/2013
Por despacho de 22 -11 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo certo, com o seguinte pessoal docente para a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, deste Instituto:

Manuel Henrique Redondo Maximino de Almeida, professor adjunto 
convidado, em regime de tempo integral, pelo período de um ano, com 
início em 01 -10 -2012.

Manuela Damiana dos Santos Almeida Guedes, assistente convidada, 
em regime de tempo parcial 51,4 %, com início em 17 -09 -2012 até 
28 -02 -2013.

Catarina Alexandra de Carvalho Vieira, assistente convidada, em re-
gime de tempo parcial 34,3 %, com início em 01 -10 -2012 até 28 -02 -2013.

Pedro Filipe Antunes Lopes, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 34,3 %, com início em 01 -10 -2012 até 28 -02 -2013.

10 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico 
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206696639 

 Despacho (extrato) n.º 1650/2013
Por despacho de 06 -12 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo resolutivo certo, do seguinte pessoal docente 
para a Escola Superior de Saúde de Viseu, do IPV.

Anabela Tavares Antunes Almeida, assistente convidada, em regime 
de tempo parcial 17,1 %, para os períodos de 08 -10 -2012 a 08 -02 -2013 
e de 04 -03 -2013 a 05 -07 -2013.

 Despacho (extrato) n.º 1651/2013
Por despacho de 19 -12 -2012, do Senhor Presidente do Instituto Po-

litécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos 
previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas, a termo resolutivo certo, do seguinte pessoal docente 
para a Escola Superior de Saúde de Viseu, do IPV.

Maria de Fátima Rodrigues Carvalho, assistente convidada, em regime 
de tempo parcial 57,1 %, para os períodos de 19 -11 -2012 a 08 -02 -2013 
e de 06 -05 -2013 a 12 -07 -2013.

Carla Filipa Teixeira dos Santos, assistente convidada, em regime de 
tempo parcial 57,1 %, para os períodos de 26 -11 -2012 a 08 -02 -2013 e 
de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

11 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico 
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206695148 

Maria Helena Rosário Rodrigues, assistente convidada, em regime 
de tempo parcial 17,1 %, para os períodos de 08 -10 -2012 a 08 -02 -2013 
e de 04 -03 -2013 a 05 -07 -2013.

Maria José de Almeida Ferrão Oliveira, assistente convidada, em 
regime de tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 12 -11 -2012 a 
08 -02 -2013 e de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Helena dos Santos Ferreira Mateus, assistente convidada, em regime 
de tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 26 -11 -2012 a 08 -02 -2013 
e de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Carla Maria Sousa Morais, assistente convidada, em regime de tempo 
parcial 57,1 %, para os períodos de 26 -11 -2012 a 08 -02 -2013 e de 
29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

Vítor Manuel Carpinteiro Calvo, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 31,4 %, para os períodos de 26 -11 -2012 a 08 -02 -2013 e 
de 29 -04 -2013 a 12 -07 -2013.

11 de janeiro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico 
de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.

206695189 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA-POMBAL, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 226/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Leiria -Pombal, E. P. E., de 15 de novembro de 2012, foi ao Dr. Vítor 
Manuel Ribeiro de Faria, assistente graduado de cirurgia geral, do mapa 
de pessoal deste centro hospitalar, autorizada a redução de horário para 
38 horas semanais, ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º do Decreto -Lei 
n.º 73/90 de 6 de março, por reunir os requisitos estabelecidos por lei.

22 de janeiro de 2013. — O Administrador, Licínio Oliveira de 
Carvalho.

206697927 

 Deliberação (extrato) n.º 227/2013
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

de Leiria -Pombal, E. P. E., de 27 de novembro de 2012, foi à Dr.ª Maria 
de Jesus Guerreiro Conceição Banza, assistente graduada de medicina 
interna, do mapa de pessoal deste centro hospitalar, autorizada a redução 
de horário para 41 horas semanais, ao abrigo do n.º 10 do artigo 31.º 
do Decreto -Lei n.º 73/90 de 6 de março, por reunir os requisitos esta-
belecidos por lei.

22 de janeiro de 2013. — O Administrador, Licínio Oliveira de Car-
valho.

206698989 

 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 1652/2013
Elsa Cristina Fortunato de Miranda Azeiteiro, enfermeira do mapa 

de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., contratada 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, denunciou o referido contrato de trabalho com efeitos 
a partir de 06 de janeiro de 2013.

21 de janeiro de 2013. — O Diretor da Área Estratégica de Recursos 
Humanos, António Pedro Romano Delgado.

206694905 

 CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E. P. E.

Aviso n.º 1284/2013
Nos termos do n.º 5 da Cláusula 26.ª do Acordo Coletivo de Trabalho, 

publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 48, de 29 de dezembro 
de 2011, a seguir se publica a lista de ordenação final do procedimento 
concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na ca-
tegoria de Assistente de Anestesiologia, da carreira médica — área de 
exercício hospitalar, aberto por aviso publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 168, de 30 de agosto de 2012, devidamente homologada 
pelo Conselho de Administração deste Centro Hospitalar em 11 de 
janeiro de 2013:

1.º Vera Lúcia Ramos Fernandes — 17,90 Valores
2.º André Pedro Leite Martins Lourenço — 14,90 Valores
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3.º Maria Isabel Silva Fernandes — 13,15 Valores
4.º Edite Assunção Ribeiro — 11,40 Valores

A candidata Maria Luísa Teixeira Ferraz Guedes Martins não com-
pareceu à entrevista, ficando excluída da lista de ordenação final.

22 de janeiro de 2013. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Renato Garrido Matos.

206698283 

 HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E. P. E.

Aviso n.º 1285/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente

de Urologia da carreira médica — Área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo 

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e 
outro — tramitação do procedimento concursal de recrutamento para 
os postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abre-
viadamente, por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto -Lei 
n.º 176/2009, de 4 de agosto, que estabelece o regime da carreira dos 
médicos nas entidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde, 
em regime de gestão e financiamento privados, integradas no Serviço 
Nacional de Saúde, bem como os respetivos requisitos de habilitação 
profissional e percurso de progressão profissional e de diferenciação 
técnico  -científica torna -se público que, se encontra aberto procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego pri-
vado sem termo, cujo contrato será celebrado nos termos da legislação 
laboral privada aplicável, destinado ao preenchimento de um posto 
de trabalho de assistente da carreira médica para o Serviço de Uro-
logia, no mapa de pessoal do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., 
aguardando  -se, no decurso do presente procedimento, a devida au-
torização superior, nos termos do Despacho n.º 12083/2011, de 7 
de setembro, por parte do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde.

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos 
os médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente 
de serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público 
ou privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com 
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
é publicitado este procedimento.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para a 
ocupação do(s) posto(s) de trabalho enunciado(s), terminando com o 
seu preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, contados 
a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

6 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege -se pelo 
disposto no acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o 
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e outro — tramitação do procedimento concursal de recru-
tamento para o posto de trabalho da carreira médica.

7 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho — ao(s) posto(s) de 
trabalho apresentado(s) a concurso corresponde o conteúdo funcional 
estabelecido no artigo 11.º do Decreto  -Lei n.º 176/2009, de 4 de Agosto 
e na cláusula 10.ª do acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado 
entre o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação 
Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos.

8 — Local de trabalho — o trabalhador desenvolverá a sua ati-
vidade profissional no Serviço de Urologia do Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E., sito na Av. Bernardo Santareno, 2005 -177 Santarém, 
sem prejuízo do regime de mobilidade geral aplicável às relações jurí-
dicas de emprego ao abrigo do Código do Trabalho.

9 — Remuneração base mensal ilíquida — nos termos do artigo 34.º 
da Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro, a remuneração base mensal 

ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso na categoria 
para os trabalhadores com relação jurídica de emprego público, no 
regime de tempo completo, cabendo apenas a proporção para o regime 
de 40 horas semanais, a que corresponde o valor de 2.746,24 € (dois mil 
setecentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).

10 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos a concurso 
os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo de candidatura, os 
seguintes requisitos:

a) Possuir o grau de especialista em Urologia;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos e ter a situação perante a 

mesma devidamente regularizada.

11 — Formalização das candidaturas — A candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Sr. Presidente do Conselho 
de Administração do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., em suporte 
de papel, e ser entregue pessoalmente no Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos — Serviço de Pessoal, sito no piso 0 do Hospital Distrital de 
Santarém, durante o horário normal de expediente do serviço (8.30 às 
11.30 e das 15.00 às 17.00), ou enviada através de correio registado, 
com aviso de receção, para o endereço postal da Instituição, indicado 
no ponto 8, até à data limite fixada na publicitação, contendo obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e atividade caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento, quando não 
conste expressamente do documento que suporta a candidatura;

c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal e endereço postal e ele-
trónico, caso exista;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente os relativos ao nível habilitacional e à área de formação 
académica ou profissional;

e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os fatos 
constantes da candidatura.

12 — Documentos — O requerimento deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado.

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser substituídos, 
respetivamente, por declaração comprovativa da sua existência, emi-
tida por entidade competente ou por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra perante 
a inscrição na Ordem dos Médicos.

13 — Métodos de seleção — nos termos da cláusula 22.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, são adotados como métodos de 
seleção dos candidatos a avaliação e discussão curricular.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

15 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

16 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estrutura-
dos numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados os can-
didatos que obtenham classificação final igual ou superior a 10 valores.

17 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam  -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, é 
notificada nos termos do disposto no n.º 2, da cláusula 18.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.

19 — Constituição do júri:
Presidente — Dr. José António de Matos Martinho do Rosário — As-

sistente Graduado de Urologia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.
1.º Vogal efetivo — Dr. Luis José Gil Pinheiro da Costa Assistente 

Graduado de Urologia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., no 
Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., que substituirá o presidente do 
júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal efetivo — Dra. Maria Helena Faria Gomes — Assistente 
Graduada de Urologia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.
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3.º Vogal efetivo — Dr. Rui Silva Moura Carneiro — Assistente Gra-
duado de Urologia no Instituto Português de Oncologia Dr. Francisco 
Gentil de Lisboa, E. P. E.

4.º Vogal efetivo — Dr. José Paulo de Albuquerque Patena For-
te — Assistente Graduado de Urologia no Centro Hospitalar Lisboa 
Central, E. P. E.

1.º Vogal suplente — Dr. Francisco Maria Luís, Assistente Graduado 
Sénior de Ortopedia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

2.º Vogal suplente — Dr. José Nunes Martins Lima — Assistente Gra-
duado de Cirurgia Geral no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço recrutamento@hds.min -saude.pt

22 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho de Administração, 
João Maria Roxo Vaz Rico.

206696371 

 Aviso n.º 1286/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos
de trabalho na categoria de Assistente de Anestesiologia

da carreira médica — Área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo 

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e ou-
tro — tramitação do procedimento concursal de recrutamento para os 
postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abreviadamente, 
por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 
de agosto, que estabelece o regime da carreira dos médicos nas entidades 
públicas empresariais e nas parcerias em saúde, em regime de gestão e 
financiamento privados, integradas no Serviço Nacional de Saúde, bem 
como os respetivos requisitos de habilitação profissional e percurso de 
progressão profissional e de diferenciação técnico  -científica torna -se 
público que, se encontra aberto procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego privado sem termo, cujo con-
trato será celebrado nos termos da legislação laboral privada aplicável, 
destinado ao preenchimento de dois postos de trabalho de assistente da 
carreira médica para o Serviço de Anestesiologia, no mapa de pessoal 
do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., aguardando-se, no decurso 
do presente procedimento, a devida autorização superior, nos termos 
do Despacho n.º 12083/2011, de 7 de setembro, por parte do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado da Saúde.

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos 
os médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente 
de serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público 
ou privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com 
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
é publicitado este procedimento.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para a 
ocupação do(s) posto(s) de trabalho enunciado(s), terminando com o 
seu preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do 
artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

6 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege -se pelo 
disposto no acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o 
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e outro — tramitação do procedimento concursal de recru-
tamento para o posto de trabalho da carreira médica.

7 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho — ao(s) posto(s) de 
trabalho apresentado(s) a concurso corresponde o conteúdo funcional 
estabelecido no artigo 11.º do Decreto  -Lei n.º 176/2009, de 4 de Agosto 
e na cláusula 10.ª do acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado 
entre o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação 
Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos.

8 — Local de trabalho — o trabalhador desenvolverá a sua ativi-
dade profissional no Serviço de Anestesiologia do Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E., - sito na Av. Bernardo Santareno 2005-177 Santarém, 
sem prejuízo do regime de mobilidade geral aplicável às relações jurí-
dicas de emprego ao abrigo do Código do Trabalho.

9 — Remuneração base mensal ilíquida — nos termos do artigo 34.º 
da Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro, a remuneração base mensal 
ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso na categoria 
para os trabalhadores com relação jurídica de emprego público, no 
regime de tempo completo, cabendo apenas a proporção para o regime 
de 40 horas semanais, a que corresponde o valor de 2.746,24 € (dois mil 
setecentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).

10 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos a concurso 
os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo de candidatura, os 
seguintes requisitos:

a) Possuir o grau de especialista em Anestesiologia;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos e ter a situação perante a 

mesma devidamente regularizada.

11 — Formalização das candidaturas — A candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Sr. Presidente do Conselho 
de Administração do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., em suporte 
de papel, e ser entregue pessoalmente no Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos — Serviço de Pessoal, sito no piso 0 do Hospital Distrital de 
Santarém, durante o horário normal de expediente do serviço (8.30 às 
11.30 e das 15.00 às 17.00), ou enviada através de correio registado, 
com aviso de receção, para o endereço postal da Instituição, indicado 
no ponto 8, até à data limite fixada na publicitação, contendo obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e atividade caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento, quando não 
conste expressamente do documento que suporta a candidatura;

c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal e endereço postal e ele-
trónico, caso exista;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente os relativos ao nível habilitacional e à área de formação 
académica ou profissional;

e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os fatos 
constantes da candidatura.

12 — Documentos — O requerimento deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado.

Os documentos referidos nas alíneas a. e b. podem ser substituídos, 
respetivamente, por declaração comprovativa da sua existência, emi-
tida por entidade competente ou por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra perante 
a inscrição na Ordem dos Médicos.

13 — Métodos de seleção — nos termos da cláusula 22.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, são adotados como métodos de 
seleção dos candidatos a avaliação e discussão curricular.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

15 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

16 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estrutu-
rados numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados 
os candidatos que obtenham classificação final igual ou superior a 10 
valores.

17 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam  -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, é 
notificada nos termos do disposto no n.º 2, da cláusula 18.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.
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19 — Constituição do júri:
Presidente — Dr. Custódio Tomé Fidalgo — Assistente Graduado de 

Anestesiologia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.
1.º Vogal efetivo — Dr. António Alberto Leandro Ferreira Roxo, 

Assistente Graduado de Anestesiologia no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E. que substituirá o presidente do júri nas suas faltas 
e impedimentos.

2.º Vogal efetivo — Dra. Isabel Maria Lázaro Ferreira Henri-
ques, Assistente Graduada de Anestesiologia no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

3.º Vogal efetivo — Dra. Angela Maria Monteiro Sá, Assistente de 
Anestesiologia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

4.º Vogal efetivo — Dra. Sara Alexandra Rodrigues Carreira, Assis-
tente de Anestesiologia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

1.º Vogal suplente — Dr. Luis Maria Maia Silva, Assistente Graduado 
Sénior de Anestesiologia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

2.º Vogal suplente — Dra. Ana Sofia Caetano Ricardo, Assistente de 
Anestesiologia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço recrutamento@hds.min -saude.pt

22 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho de Administração, 
João Maria Roxo Vaz Rico.

206695861 

 Aviso n.º 1287/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente

de Gastrenterologia da carreira médica — Área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo de 

trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 29 de de-
zembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., 
e outros e a Federação Nacional dos Médicos e outro — tramitação do 
procedimento concursal de recrutamento para os postos de trabalho da 
carreira médica, adiante designado, abreviadamente, por ACT, conju-
gado com o artigo 15.º do Decreto- -Lei n.º 176/2009, de 4 de agosto, 
que estabelece o regime da carreira dos médicos nas entidades públicas 
empresariais e nas parcerias em saúde, em regime de gestão e financia-
mento privados, integradas no Serviço Nacional de Saúde, bem como os 
respetivos requisitos de habilitação profissional e percurso de progressão 
profissional e de diferenciação técnico-científica torna-se público que, 
se encontra aberto procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego privado sem termo, cujo contrato será 
celebrado nos termos da legislação laboral privada aplicável, destinado 
ao preenchimento de um posto de trabalho de assistente da carreira mé-
dica para o Serviço de Gastrenterologia, no mapa de pessoal do Hospital 
Distrital de Santarém, E. P. E., aguardando-se, no decurso do presente 
procedimento, a devida autorização superior, nos termos do Despacho 
n.º 12083/2011, de 7 de setembro, por parte do Exmo. Sr. Secretário de 
Estado da Saúde.

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos 
os médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente 
de serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público 
ou privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com 
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
é publicitado este procedimento.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para a 
ocupação do(s) posto(s) de trabalho enunciado(s), terminando com o 
seu preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

6 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege-se pelo 
disposto no acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o 
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 

dos Médicos e outro — tramitação do procedimento concursal de recru-
tamento para o posto de trabalho da carreira médica.

7 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho — ao(s) posto(s) de 
trabalho apresentado(s) a concurso corresponde o conteúdo funcional 
estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de Agosto 
e na cláusula 10.ª do acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado 
entre o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação 
Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos.

8 — Local de trabalho — o trabalhador desenvolverá a sua atividade 
profissional no Serviço de Gastrenterologia do Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E., — sito na Av. Bernardo Santareno 2005-177 Santa-
rém, sem prejuízo do regime de mobilidade geral aplicável às relações 
jurídicas de emprego ao abrigo do Código do Trabalho.

9 — Remuneração base mensal ilíquida — nos termos do artigo 34.º 
da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de dezembro, a remuneração base mensal 
ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso na categoria 
para os trabalhadores com relação jurídica de emprego público, no 
regime de tempo completo, cabendo apenas a proporção para o regime 
de 40 horas semanais, a que corresponde o valor de 2.746,24 € (dois mil 
setecentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).

10 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos a concurso 
os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo de candidatura, os 
seguintes requisitos:

a) Possuir o grau de especialista em Gastrenterologia;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos e ter a situação perante a 

mesma devidamente regularizada.

11 — Formalização das candidaturas — A candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Sr. Presidente do Conselho 
de Administração do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., em suporte 
de papel, e ser entregue pessoalmente no Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos — Serviço de Pessoal, sito no piso 0 do Hospital Distrital de 
Santarém, durante o horário normal de expediente do serviço (8.30 às 
11.30 e das 15.00 às 17.00), ou enviada através de correio registado, 
com aviso de receção, para o endereço postal da Instituição, indicado 
no ponto 8, até à data limite fixada na publicitação, contendo obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e atividade caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento, quando não 
conste expressamente do documento que suporta a candidatura;

c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal e endereço postal e ele-
trónico, caso exista;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente os relativos ao nível habilitacional e à área de formação 
académica ou profissional;

e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os fatos 
constantes da candidatura.

12 — Documentos — O requerimento deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado.

Os documentos referidos nas alíneas a. e b. podem ser substituídos, 
respetivamente, por declaração comprovativa da sua existência, emi-
tida por entidade competente ou por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra perante 
a inscrição na Ordem dos Médicos.

13 — Métodos de seleção — nos termos da cláusula 22.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, são adotados como métodos de 
seleção dos candidatos a avaliação e discussão curricular.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

15 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

16 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estrutu-
rados numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados 
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os candidatos que obtenham classificação final igual ou superior a 
10 valores.

17 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, é 
notificada nos termos do disposto no n.º 2, da cláusula 18.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.

19 — Constituição do júri:
Presidente — Dr.ª Maria do Rosário de Carvalho Vidal, Assistente 

Graduada de Gastroenterologia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.
1.º Vogal efetivo — Dr. Paulo Manuel Gil Nogueira Souto, Assistente 

Graduado de Gastrenterologia, no Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, E. P. E. que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 
impedimentos.

2.º Vogal efetivo — Dr. Pedro Nuno Abrantes Amaro, Assistente 
Hospitalar de Gastrenterologia no Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, E. P.E.

3.º Vogal efetivo — Dr. Bernardino Novais Ribeiro, Assistente Hospi-
talar de Gastrenterologia no Centro Hospitalar Médio Tejo, E. P. E.

4.º Vogal efetivo — Dr.ª Cláudia Cristina Lopes Sequeira, Assistente 
Hospitalar de Gastrenterologia no Centro Hospitalar Médio Tejo, E. P. E.

1.º Vogal suplente — Dr. Nelson Ribeiro Rodrigues, Assistente Graduado 
Sénior de Medicina Interna no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

2.º Vogal suplente — Dr.ª Margarida Maria Correia Cabrita, Assistente 
Graduada de Medicina Interna no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço recrutamento@hds.min-saude.pt

22 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho de Administração, 
João Maria Roxo Vaz Rico.

206696055 

 Aviso n.º 1288/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois 
postos de trabalho na categoria de Assistente

de Oncologia da carreira médica — Área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo 

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e ou-
tro — tramitação do procedimento concursal de recrutamento para os 
postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abreviadamente, 
por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 
4 de agosto, que estabelece o regime da carreira dos médicos nas en-
tidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde, em regime de 
gestão e financiamento privados, integradas no Serviço Nacional de 
Saúde, bem como os respetivos requisitos de habilitação profissional e 
percurso de progressão profissional e de diferenciação técnico -científica 
torna -se público que, se encontra aberto procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego privado sem termo, 
cujo contrato será celebrado nos termos da legislação laboral privada 
aplicável, destinado ao preenchimento de dois postos de trabalho de 
assistente da carreira médica para o Serviço de Oncologia, no mapa de 
pessoal do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., aguardando -se, no 
decurso do presente procedimento, a devida autorização superior, nos 
termos do Despacho n.º 12083/2011, de 7 de setembro, por parte do 
Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde.

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos 
os médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente 
de serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público 
ou privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com 
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
é publicitado este procedimento.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para a 
ocupação do(s) posto(s) de trabalho enunciado(s), terminando com o 
seu preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 

profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

6 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege -se pelo 
disposto no acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o 
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e outro — tramitação do procedimento concursal de recru-
tamento para o posto de trabalho da carreira médica.

7 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho — ao(s) posto(s) de 
trabalho apresentado(s) a concurso corresponde o conteúdo funcional 
estabelecido no artigo 11.º do Decreto  -Lei n.º 176/2009, de 4 de Agosto 
e na cláusula 10.ª do acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado 
entre o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação 
Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos.

8 — Local de trabalho — o trabalhador desenvolverá a sua ativi-
dade profissional no Serviço de Oncologia do Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E., - sito na Av. Bernardo Santareno 2005 -177 Santarém, 
sem prejuízo do regime de mobilidade geral aplicável às relações jurí-
dicas de emprego ao abrigo do Código do Trabalho.

9 — Remuneração base mensal ilíquida — nos termos do artigo 34.º 
da Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro, a remuneração base mensal 
ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso na categoria 
para os trabalhadores com relação jurídica de emprego público, no 
regime de tempo completo, cabendo apenas a proporção para o regime 
de 40 horas semanais, a que corresponde o valor de 2.746,24 € (dois mil 
setecentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).

10 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos a concurso 
os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo de candidatura, os 
seguintes requisitos:

a) Possuir o grau de especialista em Oncologia;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos e ter a situação perante a 

mesma devidamente regularizada.

11 — Formalização das candidaturas — A candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Sr. Presidente do Conselho 
de Administração do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., em suporte 
de papel, e ser entregue pessoalmente no Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos — Serviço de Pessoal, sito no piso 0 do Hospital Distrital de 
Santarém, durante o horário normal de expediente do serviço (8.30 às 
11.30 e das 15.00 às 17.00), ou enviada através de correio registado, 
com aviso de receção, para o endereço postal da Instituição, indicado 
no ponto 8, até à data limite fixada na publicitação, contendo obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e atividade caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento, quando não 
conste expressamente do documento que suporta a candidatura;

c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal e endereço postal e ele-
trónico, caso exista;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente os relativos ao nível habilitacional e à área de formação 
académica ou profissional;

e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os fatos 
constantes da candidatura.

12 — Documentos — O requerimento deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado.

Os documentos referidos nas alíneas a. e b. podem ser substituídos, 
respetivamente, por declaração comprovativa da sua existência, emi-
tida por entidade competente ou por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra perante 
a inscrição na Ordem dos Médicos.

13 — Métodos de seleção — nos termos da cláusula 22.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, são adotados como métodos de 
seleção dos candidatos a avaliação e discussão curricular.
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14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

15 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

16 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estrutu-
rados numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados 
os candidatos que obtenham classificação final igual ou superior a 
10 valores.

17 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam  -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, é 
notificada nos termos do disposto no n.º 2, da cláusula 18.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.

19 — Constituição do júri:
Presidente — Dr. Alberto Anacleto Pinto de Sousa Pinguinha — As-

sistente Graduado Sénior de Medicina Interna no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

1.º Vogal efetivo — Dra. Maria de Fátima Henriques Vaz Conceição 
Monteiro Lopes — Assistente Graduada de Oncologia do Instituto Por-
tuguês de Oncologia Francisco Gentil de Lisboa, E. P. E. que substituirá 
o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal efetivo — Dr. Sérgio Adriano Vilelas Barroso — Assistente 
de Oncologia no Hospital Espírito Santo de Évora, E. P. E.

3.º Vogal efetivo — Dr. João de Oliveira Batista Geraldes Frei-
re — Assistente de Oncologia_ Instituto Português de Oncologia Fran-
cisco Gentil de Lisboa, E. P. E.

4.º Vogal efetivo — Dr. Nuno João Santos Sineiro de Oliveira 
Vau — Assistente de Oncologia no Hospital Dra. Beatriz Ângelo — Loures

1.º Vogal suplente — Dr. Nelson Ribeiro Rodrigues, Assis-
tente Graduado Sénior de Medicina Interna no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

2.º Vogal suplente — Dr. Luis Manuel Carvalho Siopa, Assistente 
Graduado de Medicina no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço recrutamento@hds.min -saude.pt

22 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho de Administração, João 
Maria Roxo Vaz Rico.

206696266 

 Aviso n.º 1289/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente de Cirurgia

Geral da carreira médica — Área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo 

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e ou-
tro — tramitação do procedimento concursal de recrutamento para os 
postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abreviadamente, 
por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 
4 de agosto, que estabelece o regime da carreira dos médicos nas en-
tidades públicas empresariais e nas parcerias em saúde, em regime de 
gestão e financiamento privados, integradas no Serviço Nacional de 
Saúde, bem como os respetivos requisitos de habilitação profissional e 
percurso de progressão profissional e de diferenciação técnico -científica 
torna -se público que, se encontra aberto procedimento concursal comum 
para constituição de relação jurídica de emprego privado sem termo, 
cujo contrato será celebrado nos termos da legislação laboral privada 
aplicável, destinado ao preenchimento de um posto de trabalho de as-
sistente da carreira médica para o Serviço de Cirurgia Geral, no mapa 
de pessoal do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., aguardando -se, 
no decurso do presente procedimento, a devida autorização superior, 
nos termos do Despacho n.º 12083/2011, de 7 de setembro, por parte 
do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde.

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos 
os médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente 
de serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público 
ou privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com 
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 

em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
é publicitado este procedimento.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para 
a ocupação do posto de trabalho enunciado, terminando com o seu 
preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

6 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege -se pelo 
disposto no acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o 
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e outro — tramitação do procedimento concursal de recru-
tamento para o posto de trabalho da carreira médica.

7 — Caracterização do posto de trabalho — ao posto de trabalho 
apresentado a concurso, corresponde o conteúdo funcional estabelecido 
no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de Agosto e na cláusula 
10.ª do acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho 
e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado entre o Centro 
Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos 
Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos.

8 — Local de trabalho — o trabalhador desenvolverá a sua ativi-
dade profissional no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E., sito na Av. Bernardo Santareno 2005 -177 Santarém, 
sem prejuízo do regime de mobilidade geral aplicável às relações jurí-
dicas de emprego ao abrigo do Código do Trabalho.

9 — Remuneração base mensal ilíquida — nos termos do artigo 34.º 
da Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro, a remuneração base mensal 
ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso na categoria 
para os trabalhadores com relação jurídica de emprego público, no 
regime de tempo completo, cabendo apenas a proporção para o regime 
de 40 horas semanais, a que corresponde o valor de 2.746,24 € (dois mil 
setecentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).

10 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos a concurso 
os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo de candidatura, os 
seguintes requisitos:

a) Possuir o grau de especialista em Cirurgia Geral;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos e ter a situação perante a 

mesma devidamente regularizada.

11 — Formalização das candidaturas — A candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Sr. Presidente do Conselho 
de Administração do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., em suporte 
de papel, e ser entregue pessoalmente no Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos — Serviço de Pessoal, sito no piso 0 do Hospital Distrital de 
Santarém, durante o horário normal de expediente do serviço (8.30 às 
11.30 e das 15.00 às 17.00), ou enviada através de correio registado, 
com aviso de receção, para o endereço postal da Instituição, indicado 
no ponto 8, até à data limite fixada na publicitação, contendo obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e atividade caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento, quando não 
conste expressamente do documento que suporta a candidatura;

c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal e endereço postal e ele-
trónico, caso exista;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente os relativos ao nível habilitacional e à área de formação 
académica ou profissional;

e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os fatos 
constantes da candidatura.

12 — Documentos — O requerimento deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado.
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Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser substituídos, 
respetivamente, por declaração comprovativa da sua existência, emi-
tida por entidade competente ou por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra perante 
a inscrição na Ordem dos Médicos.

13 — Métodos de seleção — nos termos da cláusula 22.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, são adotados como métodos de 
seleção dos candidatos a avaliação e discussão curricular.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

15 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

16 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estrutu-
rados numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados 
os candidatos que obtenham classificação final igual ou superior a 
10 valores.

17 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam  -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, é 
notificada nos termos do disposto no n.º 2, da cláusula 18.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.

19 — Constituição do júri:
Presidente — Dr. José Nunes Martins Lima — Assistente Graduado 

de Cirurgia Geral no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E..
1.º Vogal efetivo — Dr. José Franco Sousa Roque — Assistente Gra-

duado de Cirurgia Geral no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. que 
substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal efetivo — Dr. Joaquim Luís Antolin Pedroso da Cos-
ta — Assistente Graduado de Cirurgia Geral no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

3.º Vogal efetivo — Dr. José Manuel Gameiro dos Santos — As-
sistente Graduado de Cirurgia Geral no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

4.º Vogal efetivo — Dr. António Pedro Fernandes Estrela — As-
sistente Graduado de Cirurgia Geral no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

1.º Vogal suplente — Dr. Luís António Sousa Silva Ferrei-
ra — Assistente Graduado de Cirurgia Geral no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

2.º Vogal suplente — Dr. Paulo José Sintra de Jesus Silva — Assis-
tente de Cirurgia Geral no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço recrutamento@hds.min -saude.pt

22 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho de Administração, João 
Maria Roxo Vaz Rico.

206696014 

 Aviso n.º 1290/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente de Pneumologia

da carreira médica — Área de exercício hospitalar
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo 

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e ou-
tro — tramitação do procedimento concursal de recrutamento para os 
postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abreviadamente, 
por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 
de agosto, que estabelece o regime da carreira dos médicos nas entidades 
públicas empresariais e nas parcerias em saúde, em regime de gestão e 
financiamento privados, integradas no Serviço Nacional de Saúde, bem 
como os respetivos requisitos de habilitação profissional e percurso de 
progressão profissional e de diferenciação técnico -científica torna -se 
público que, se encontra aberto procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego privado sem termo, cujo 
contrato será celebrado nos termos da legislação laboral privada aplicá-
vel, destinado ao preenchimento de um posto de trabalho de assistente 
da carreira médica para o Serviço de Pneumologia, no mapa de pessoal 
do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., aguardando -se, no decurso 
do presente procedimento, a devida autorização superior, nos termos do 

Despacho n.º 12083/2011, de 7 de setembro, por parte do Exmo. Sr. Se-
cretário de Estado da Saúde.

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos 
os médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente 
de serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público 
ou privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com 
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
é publicitado este procedimento.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para 
a ocupação do posto de trabalho enunciado, terminando com o seu 
preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

6 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege -se pelo 
disposto no acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o 
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e outro — tramitação do procedimento concursal de recru-
tamento para o posto de trabalho da carreira médica.

7 — Caracterização do posto de trabalho — ao posto de trabalho 
apresentado(s) a concurso, corresponde o conteúdo funcional estabele-
cido no artigo 11.º do Decreto  -Lei n.º 176/2009, de 4 de Agosto e na 
cláusula 10.ª do acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do 
Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado entre 
o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos.

8 — Local de trabalho — o trabalhador desenvolverá a sua ativi-
dade profissional no Serviço de Pneumologia do Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E., - sito na Av. Bernardo Santareno 2005 -177 Santarém, 
sem prejuízo do regime de mobilidade geral aplicável às relações jurí-
dicas de emprego ao abrigo do Código do Trabalho.

9 — Remuneração base mensal ilíquida — nos termos do artigo 34.º 
da Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro, a remuneração base mensal 
ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso na categoria 
para os trabalhadores com relação jurídica de emprego público, no 
regime de tempo completo, cabendo apenas a proporção para o regime 
de 40 horas semanais, a que corresponde o valor de 2.746,24 € (dois mil 
setecentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).

10 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos a concurso 
os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo de candidatura, os 
seguintes requisitos:

a) Possuir o grau de especialista em Pneumologia;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos e ter a situação perante a 

mesma devidamente regularizada.

11 — Formalização das candidaturas — A candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Sr. Presidente do Conselho 
de Administração do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., em suporte 
de papel, e ser entregue pessoalmente no Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos — Serviço de Pessoal, sito no piso 0 do Hospital Distrital de 
Santarém, durante o horário normal de expediente do serviço (8.30 às 
11.30 e das 15.00 às 17.00), ou enviada através de correio registado, 
com aviso de receção, para o endereço postal da Instituição, indicado 
no ponto 8, até à data limite fixada na publicitação, contendo obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e atividade caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento, quando não 
conste expressamente do documento que suporta a candidatura;

c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal e endereço postal e ele-
trónico, caso exista;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente os relativos ao nível habilitacional e à área de formação 
académica ou profissional;

e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os fatos 
constantes da candidatura.
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12 — Documentos — O requerimento deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos;
c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-

mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado.

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser substituídos, 
respetivamente, por declaração comprovativa da sua existência, emi-
tida por entidade competente ou por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra perante 
a inscrição na Ordem dos Médicos.

13 — Métodos de seleção — nos termos da cláusula 22.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, são adotados como métodos de 
seleção dos candidatos a avaliação e discussão curricular.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

15 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

16 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estrutu-
rados numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados 
os candidatos que obtenham classificação final igual ou superior a 
10 valores.

17 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam  -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, é 
notificada nos termos do disposto no n.º 2, da cláusula 18.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.

19 — Constituição do júri:
Presidente — Dr. João Fernando Roque Dias — Assistente Graduado 

Sénior de Pneumologia no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.
1.º Vogal efetivo — Dr. Joaquim António Estima Saraiva da 

Cruz — Assistente Graduado de Pneumologia no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E. que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 
impedimentos.

2.º Vogal efetivo — Dr. José Miguel Neves Teixeira de Carva-
lho — Assistente Graduado de Pneumologia no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

3.º Vogal efetivo — Dra. Maria da Graça Duarte Ganda Evaris-
to — Assistente Graduada de Pneumologia no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

4.º Vogal efetivo — Dr. Nelson Ribeiro Rodrigues, Assistente Gradu-
ado Sénior de Medicina Interna no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

1.º Vogal suplente — Dra. Margarida Maria Correia Cabrita, As-
sistente Graduada de Medicina Interna no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

2.º Vogal suplente — Dr. Luis Manuel Carvalho Siopa, Assistente 
Graduado de Medicina Interna no Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço recrutamento@hds.min -saude.pt

22 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho de Administração, João 
Maria Roxo Vaz Rico.

206696363 

 Aviso n.º 1291/2013

Procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho na categoria de Assistente de Otorrino-
laringologia da carreira médica — Área de exercício hos-
pitalar.
1 — Nos termos do estabelecido na cláusula 7.ª do acordo coletivo 

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, 
de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o Centro Hospitalar de 
Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional dos Médicos e ou-
tro — tramitação do procedimento concursal de recrutamento para os 
postos de trabalho da carreira médica, adiante designado, abreviadamente, 
por ACT, conjugado com o artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 
4 de agosto, que estabelece o regime da carreira dos médicos nas entida-
des públicas empresariais e nas parcerias em saúde, em regime de gestão 
e financiamento privados, integradas no Serviço Nacional de Saúde, bem 

como os respetivos requisitos de habilitação profissional e percurso de 
progressão profissional e de diferenciação técnico-científica torna -se 
público que, se encontra aberto procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego privado sem termo, cujo 
contrato será celebrado nos termos da legislação laboral privada aplicá-
vel, destinado ao preenchimento de um posto de trabalho de assistente 
da carreira médica para o Serviço de Otorrinolaringologia, no mapa de 
pessoal do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., aguardando-se, no 
decurso do presente procedimento, a devida autorização superior, nos 
termos do Despacho n.º 12083/2011, de 7 de setembro, por parte do 
Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde.

2 — Tipo de concurso — o concurso é externo geral, aberto a todos 
os médicos detentores dos requisitos de admissão, independentemente 
de serem já titulares, ou não, de relação jurídica de emprego, público 
ou privado, com alguma Instituição do Serviço Nacional de Saúde com 
a ressalva de que, nos termos da alínea j) da cláusula 7.ª do ACT, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em mobilidade, ocupem posto de trabalho previstos no mapa de pessoal 
do órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação 
é publicitado este procedimento.

3 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para 
a ocupação do posto de trabalho enunciado, terminando com o seu 
preenchimento.

4 — Política de igualdade — em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

6 — Legislação aplicável — o procedimento concursal rege -se pelo 
disposto no acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, celebrado entre o 
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação Nacional 
dos Médicos e outro — tramitação do procedimento concursal de recru-
tamento para o posto de trabalho da carreira médica.

7 — Caracterização do(s) posto(s) de trabalho — ao(s) posto(s) de 
trabalho apresentado(s) a concurso corresponde o conteúdo funcional 
estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 176/2009, de 4 de Agosto, 
e na cláusula 10.ª do acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 41, de 8 de novembro de 2009, celebrado 
entre o Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E., e outros e a Federação 
Nacional dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos.

8 — Local de trabalho — o trabalhador desenvolverá a sua atividade 
profissional no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E., - sito na Av. Bernardo Santareno 2005-177 Santarém, 
sem prejuízo do regime de mobilidade geral aplicável às relações jurí-
dicas de emprego ao abrigo do Código do Trabalho.

9 — Remuneração base mensal ilíquida — nos termos do artigo 34.º 
da Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro, a remuneração base mensal 
ilíquida a atribuir corresponde à remuneração de ingresso na categoria 
para os trabalhadores com relação jurídica de emprego público, no 
regime de tempo completo, cabendo apenas a proporção para o regime 
de 40 horas semanais, a que corresponde o valor de 2.746,24 € (dois mil 
setecentos e quarenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).

10 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos a concurso 
os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo de candidatura, os 
seguintes requisitos:

a) Possuir o grau de especialista em Otorrinolaringologia;
b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos e ter a situação perante a 

mesma devidamente regularizada.

11 — Formalização das candidaturas — a candidatura deverá ser 
efetuada através de requerimento, dirigido ao Sr. Presidente do Conselho 
de Administração do Hospital Distrital de Santarém, E. P. E., em suporte 
de papel, e ser entregue pessoalmente no Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos — Serviço de Pessoal, sito no piso 0 do Hospital Distrital de 
Santarém, durante o horário normal de expediente do serviço (8.30 às 
11.30 e das 15.00 às 17.00), ou enviada através de correio registado, 
com aviso de receção, para o endereço postal da Instituição, indicado 
no ponto 8, até à data limite fixada na publicitação, contendo obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, 
categoria e atividade caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar;

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento, quando não 
conste expressamente do documento que suporta a candidatura;
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c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal e endereço postal e ele-
trónico, caso exista;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente os relativos ao nível habilitacional e à área de formação 
académica ou profissional;

e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os fatos 
constantes da candidatura.

12 — Documentos — O requerimento deverá ser acompanhado, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso;

b) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Mé-
dicos;

c) Cinco exemplares do curriculum vitae que, embora obrigatoria-
mente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado e assinado.

Os documentos referidos nas alíneas a. e b. podem ser substituídos, 
respetivamente, por declaração comprovativa da sua existência, emi-
tida por entidade competente ou por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra, da situação precisa em que se encontra perante 
a inscrição na Ordem dos Médicos.

13 — Métodos de seleção — nos termos da cláusula 22.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011, são adotados como métodos de 
seleção dos candidatos a avaliação e discussão curricular.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentação comprovativa das 
suas declarações.

15 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos critérios de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, serão facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

16 — Os resultados da avaliação e discussão curricular são estrutu-
rados numa escala de 0 a 20 valores, apenas podendo ser contratados 
os candidatos que obtenham classificação final igual ou superior a 10 
valores.

17 — Em situações de igualdade de valoração, aplicam  -se os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos no ACT.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, é 
notificada nos termos do disposto no n.º 2, da cláusula 18.ª, do acordo 
coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 48, de 29 de dezembro de 2011.

19 — Constituição do júri:

Presidente — Dr. António Júlio Pinto Correia — Assistente 
Graduado Sénior de Otorrinolaringologia no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

1.º Vogal efetivo — Dr.ª Maria do Rosário Mota Faustino — As-
sistente Graduada de Otorrinolaringologia no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E., que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 
impedimentos.

2.º Vogal efetivo — Dr. Mário Jorge Soares Galveias — Assis-
tente Graduado de Otorrinolaringologia no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

3.º Vogal efetivo — Dr. Maria José Dias da Silva — Assistente Gra-
duada no Centro Hospitalar Médio Tejo, E. P. E.

4.º Vogal efetivo — Dr. Iuri Fernando de Oliveira Gas-
par — Assistente de Otorrinolaringologia no Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

1.º Vogal suplente — Dr. António Marques Pereira — Assistente Gra-
duado Sénior de Otorrinolaringologia no Centro Hospitalar de Lisboa 
Norte, E. P. E.

2.º Vogal suplente — Dr. Paulo Jorge Graça — Assistente de Otorri-
nolaringologia no Centro Hospitalar Médio Tejo, E. P. E.

Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do Serviço de 
Gestão de Recursos Humanos, através de contacto por correio eletrónico 
para o endereço recrutamento@hds.min -saude.pt

22 de janeiro de 2013. — O Vogal do Conselho de Administração, 
João Maria Roxo Vaz Rico.

206696322 

 NAVEGAÇÃO AÉREA DE PORTUGAL — NAV PORTUGAL, E. P. E.

Aviso n.º 1292/2013

Aprovação da Ordem de Serviço n.º 004/2013 — Delegações
e subdelegações de poderes em matéria de autorização

de despesas e formação e execução de contratos públicos
O Conselho de Administração da NAV Portugal, E. P. E., na sua 

reunião de 14 de janeiro de 2013, deliberou o seguinte:
1 — Aprovar a Ordem de Serviço (O.S.) n.º 004/2013, relativa à 

reformulação do sistema de delegações e subdelegações de poderes 
em matéria de autorização de despesas e de certos atos de contratação 
pública constante em anexo à presente deliberação, dela fazendo parte 
integrante, com efeitos a 1 de fevereiro de 2013 (inclusive).

2 — Revogar a O.S. n.º 012/2012, de 3 de agosto de 2012, publicada 
no Diário da República n.º 162, 2.ª série, de 22 de agosto de 2012, 
constante do Aviso n.º 11209/2012, com efeitos a partir do dia 1 de 
fevereiro de 2013.

3 — A presente deliberação e a O.S. a ela anexa, deverá ser publicada 
no Diário da República nos termos do disposto no artigo 37.º do CPA.

Ordem de Serviço n.º 004/2013

Delegação e subdelegações de poderes em matéria de autorização
de despesas e formação e execução de contratos públicos

Desde a criação, pelo Decreto -Lei n.º 404/98, de 18 de dezembro, 
da NAV Portugal, E. P. E., a desconcentração de poderes nos diver-
sos órgãos de estrutura da empresa foi sempre encarada como um dos 
mais importantes instrumentos de agilização das funções que lhes estão 
cometidas em ordem a melhorar a respetiva eficácia e eficiência de 
atuação.

Os critérios adotados para a criação do sistema de delegação e subde-
legação de poderes que se pretende implementar assentam na conjugação 
de três pressupostos essenciais.

Em primeiro lugar, como não podia deixar de ser, nas funções e 
competências, em razão da matéria, atribuídas aos diversos órgãos de 
estrutura da empresa;

Em segundo lugar, no objeto dos contratos a celebrar, o que determina 
ou a aplicação do regime “comum” de contratação pública previsto 
no Código dos Contratos Públicos (CCP) ou de um regime “ad hoc” 
no caso dos contratos que digam respeito, direta e principalmente, à 
atividade de navegação aérea e aos quais, por essa razão, se não aplica 
a Parte II do Código;

Em terceiro e último lugar, no valor das despesas a autorizar e dos 
demais atos a praticar por delegação ou subdelegação de poderes, 
incluindo -se nestes a autorização para a concessão de subsídios, pa-
trocínios e donativos.

Finalmente criaram -se adequadas regras procedimentais em ordem 
a assegurar a legalidade e o controlo dos atos de delegação e subdele-
gação de poderes.

É o que se faz pela presente Ordem de Serviço que, com as necessárias 
adaptações, mantém os princípios e regras consagrados na Ordem de 
Serviço n.º 012/2012, ora revogada.

Assim,
1 — Por Deliberação do Conselho de Administração da NAV 

Portugal, E. P. E., na sua Reunião n.º 002/13, de 14 de janeiro de 2013, 
foram atribuídos aos seus membros os seguintes pelouros:

1.1 — Ao Presidente do Conselho de Administração, Sr. Engenheiro 
Luís Filipe Ottolini Bebiano Coimbra:

a) A coordenação geral do Conselho de Administração;
b) A Direção de Relações Laborais (DREL);
c) O Gabinete de Comunicação e Imagem (GABCIM);
d) O Gabinete de Assuntos Jurídicos (GABJUR);
e) A Área da Formação (FORMA).

1.2 — Ao Vogal do Conselho de Administração, Sr. General Luis 
Filipe Montes Palma de Figueiredo:

a) A Direção de Estudos e Projetos (DEP);
b) A Direção de Operações da Região de Lisboa (DOPLIS);
c) A Direção de Operações da Região Atlântica (DOPATL);
d) A Direção de Segurança, Estratégia e Qualidade (DSEQ).

1.3 — À Vogal do Conselho de Administração, Sra. Dra. Teresa Maria 
da Silva Gomes:

a) A Direção Administrativa e Financeira (DAFIN);
b) A Direção de Auditoria e Controlo de Gestão (DACG).
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2 — Nos casos de ausências, faltas ou impedimentos dos membros 
do Conselho de Administração, observar -se -á o seguinte:

a) O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Engenheiro Luís 
Filipe Ottolini Bebiano Coimbra, é substituído pelo Vogal do Conselho 
de Administração, Sr. General Luis Filipe Montes Palma de Figueiredo;

b) O Vogal do Conselho de Administração, Sr. General Luís Filipe 
Montes Palma de Figueiredo, é substituído pelo Presidente do Conselho 
de Administração, Sr. Engenheiro Luís Filipe Ottolini Bebiano Coimbra;

c) A Vogal do Conselho de Administração, Sra. Dra. Teresa Maria da 
Silva Gomes, é substituída pelo Vogal do Conselho de Administração, 
Sr. General Luis Filipe Montes Palma de Figueiredo.

d) No caso de ausência, falta ou impedimento simultâneas de dois 
membros do Conselho de Administração, estes serão substituídos pelo 
terceiro membro do Conselho de Administração.

3 — Nos termos do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
versão atualmente em vigor e dos artigos 35.º a 41.º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro e pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
o Conselho de Administração da Navegação Aérea de Portugal, NAV 
Portugal, E. P. E., delega, nos seus membros, os seguintes poderes em 
matéria de autorização de despesas e de certos aspetos da contratação 
pública e da execução de contratos públicos:

a) No Presidente do Conselho de Administração, Sr. Engenheiro 
Luís Filipe Ottolini Bebiano Coimbra, em relação a todos os pelouros 
de atividade do órgão delegante, os poderes para autorizar despesas 
relativas a contratos de empreitadas, de locação ou de aquisição de 
bens móveis e de aquisição de serviços, cujo valor, definido nos termos 
do artigo 17.º do CCP, seja igual ou inferior a € 1.000.000,00, quer os 
contratos respeitem ou não, direta e principalmente, à atividade de 
navegação aérea, enquanto setor a que se aplica o regime especial de 
adjudicação previsto no artigo 12.º do CCP, bem como os poderes para 
autorizar despesas relativas à concessão de donativos a entidades públicas 
ou privadas sem fins lucrativos, ao abrigo das disposições referentes ao 
mecenato, constantes do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de julho de 1989, com as alterações poste-
riormente introduzidas, cujo valor seja igual ou inferior a € 75.000,00 e 
os poderes para autorizar despesas relativas à concessão de subsídios, 
patrocínios e donativos a entidades associativas sem fins lucrativos que 
desenvolvam atividades de natureza social, cultural, científica, desportiva 
e profissional, cujo valor seja igual ou inferior a € 50.000,00 e ainda 
todos os poderes de administração ordinária nas matérias compreendidas 
na competência do Conselho de Administração;

b) Nos Vogais, Sr. General Luis Filipe Montes Palma de Figueiredo 
e Sra. Dra. Teresa Maria da Silva Gomes, em relação aos assuntos 
respeitantes aos pelouros que lhes estão atribuídos, referidos no n.º 1, 
os poderes para autorizar despesas relativas a contratos de empreitada, 
de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, 
cujo valor, definido nos termos do artigo 17.º do CCP, seja igual ou 
inferior a € 750.000,00, quer os contratos respeitem ou não, direta e 
principalmente, à atividade de navegação aérea, enquanto setor a que 
se aplica o regime especial de adjudicação previsto no artigo 12.º do 
CCP e ainda todos os poderes de administração ordinária nas matérias 
compreendidas na competência do Conselho de Administração, desde 
que relativas aos pelouros que lhe estão atribuídos.

4 — O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Engenheiro 
Luís Filipe Ottolini Bebiano Coimbra, nos termos do n.º 1, do artigo 36.º 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), fica autorizado a 
subdelegar, por despacho, os seguintes poderes:

a) Na Diretora de Relações Laborais (DREL), os poderes para auto-
rizar despesas relativas a contratos de locação ou de aquisição de bens 
móveis e de aquisição de serviços respeitantes àquela Direção, cujo valor, 
definido nos termos do artigo 17.º do CCP, seja inferior a € 200.000,00 
e que não respeitem, direta e principalmente, à atividade de navegação 
aérea, enquanto setor a que se aplica o regime especial de adjudicação 
previsto no artigo 12.º do CCP.

b) Na Diretora do Gabinete de Comunicação e Imagem (GABCIM), 
os poderes para:

b1) autorizar despesas relativas a contratos de locação ou de aquisição 
de bens móveis e de aquisição de serviços respeitantes àquele Gabinete, 
cujo valor, definido nos termos do artigo 17.º do CCP, seja inferior 
a € 100.000,00, desde que não respeitem, direta e principalmente, à 
atividade de navegação aérea, enquanto setor a que se aplica o regime 
especial de adjudicação previsto no artigo 12.º do CCP;

b2) autorizar despesas relativas à concessão de donativos a entidades 
públicas ou privadas sem fins lucrativos, ao abrigo das disposições refe-
rentes ao mecenato, constantes do Estatuto dos Benefícios Fiscais, apro-

vado pelo Decreto -Lei n.º 215/89, de 1 de julho de 1989, com as alterações 
posteriormente introduzidas, cujo valor seja igual ou inferior a € 7.500,00;

b3) autorizar despesas relativas à concessão de subsídios, patrocínios e 
donativos a entidades associativas sem fins lucrativos que desenvolvam 
atividades de natureza social, cultural, desportiva e profissional, cujo 
valor seja igual ou inferior a € 5.000,00.

c) No Diretor do Gabinete de Assuntos Jurídicos (GABJUR), os 
poderes para autorizar despesas relativas a contratos de locação ou de 
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços respeitantes àquele 
Gabinete, cujo valor, definido nos termos do artigo 17.º do CCP, seja 
inferior a € 100.000,00, desde que não respeitem, direta e principalmente, 
à atividade de navegação aérea, enquanto setor a que se aplica o regime 
especial de adjudicação previsto no artigo 12.º do CCP.

d) No responsável pela Área da Formação (FORMA), os poderes 
para autorizar despesas relativas a contratos de locação ou de aquisição 
de bens móveis e de aquisição de serviços respeitantes àquela Área, 
cujo valor, definido nos termos do artigo 17.º do CCP, seja inferior 
a € 100.000,00, desde que não respeitem, direta e principalmente, à 
atividade de navegação aérea, enquanto setor a que se aplica o regime 
especial de adjudicação previsto no artigo 12.º do CCP.

5 — O Vogal do Conselho de Administração, Sr. General Luis Fi-
lipe Montes Palma de Figueiredo, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), fica autorizado a 
subdelegar, por despacho, os seguintes poderes:

a) No Diretor da Direção de Estudos e Projetos (DEP), os poderes para 
autorizar despesas relativas a contratos de empreitada, de locação ou de 
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços respeitantes àquela Di-
reção, cujo valor, definido nos termos do artigo 17.º do CCP, seja inferior a:

a1) € 200.000,00, quando os contratos não respeitem direta e princi-
palmente, à atividade de navegação aérea;

a2) € 400.000,00, quando os contratos respeitem, direta e principal-
mente, à atividade de navegação aérea, enquanto setor a que se aplica o 
regime especial de adjudicação previsto no artigo 12.º do CCP.

b) No Diretor da Direção de Operações da Região de Lisboa (DO-
PLIS), os poderes para autorizar despesas relativas a contratos de locação 
ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços respeitantes 
àquelas Direções, cujo valor, definido nos termos do artigo 17.º do 
CCP, seja inferior a:

b1) € 200.000,00, quando os contratos não respeitem direta e princi-
palmente, à atividade de navegação aérea;

b2) € 400.000,00, quando os contratos respeitem, direta e principal-
mente, à atividade de navegação aérea, enquanto setor a que se aplica o 
regime especial de adjudicação previsto no artigo 12.º do CCP.

c) No Diretor da Direção de Operações da Região Atlântica (DO-
PATL), os poderes para autorizar despesas relativas a contratos de locação 
ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços respeitantes 
àquelas Direções, cujo valor, definido nos termos do artigo 17.º do 
CCP, seja inferior a:

c1) € 200.000,00, quando os contratos não respeitem direta e princi-
palmente, à atividade de navegação aérea;

c2) € 400.000,00, quando os contratos respeitem, direta e principal-
mente, à atividade de navegação aérea, enquanto setor a que se aplica o 
regime especial de adjudicação previsto no artigo 12.º do CCP.

d) No Diretor de Segurança, Estratégia e Qualidade (DSEQ), os pode-
res para autorizar despesas relativas a contratos de locação ou de aquisi-
ção de bens móveis e de aquisição de serviços respeitantes àquela Dire-
ção, cujo valor, definido nos termos do artigo 17.º do CCP, seja inferior a:

d1) € 200.000,00, quando os contratos não respeitem direta e princi-
palmente, à atividade de navegação aérea;

d2) € 400.000,00, quando os contratos respeitem, direta e principal-
mente, à atividade de navegação aérea, enquanto setor a que se aplica o 
regime especial de adjudicação previsto no artigo 12.º do CCP.

6 — A Vogal do Conselho de Administração, Sra. Dra. Teresa Ma-
ria da Silva Gomes, nos termos do n.º 1, do artigo 36.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), fica autorizado a subdelegar, por 
despacho, os seguintes poderes:

a) No Diretor da Direção Administrativa e Financeira (DAFIN), os 
poderes para autorizar despesas relativas a contratos de locação ou de 
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços respeitantes àquela 
Direção, cujo valor, definido nos termos do artigo 17.º do CCP, seja 
inferior a € 200.000,00 quer os contratos respeitem ou não, direta e 
principalmente, à atividade de navegação aérea, enquanto setor a que se 
aplica o regime especial de adjudicação previsto no artigo 12.º do CCP.
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b) No Diretor da Direção de Auditoria e Controlo de Gestão (DACG), 
os poderes para autorizar despesas relativas a contratos de locação ou de 
aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços respeitantes àquela 
Direção, cujo valor, definido nos termos do artigo 17.º do CCP, seja in-
ferior a € 100.000,00, desde que não respeitem, direta e principalmente, 
à atividade de navegação aérea, enquanto setor a que se aplica o regime 
especial de adjudicação previsto no artigo 12.º do CCP.

7 — A validade da autorização de despesas ao abrigo de poderes que 
venham a ser subdelegados nos Diretores e Responsáveis de Área fica 
sujeita ao enquadramento da despesa no orçamento aprovado, ou na sua 
falta, à prévia aprovação pelo Conselho de Administração.

8 — Nos poderes delegados nos membros do Conselho de Adminis-
tração nos termos do n.º 3 e, consequentemente nos que vierem a ser 
subdelegados nos Diretores e nos Responsáveis de Área, nos termos 
dos n.os 4 a 6, compreendem -se, de harmonia com o disposto no n.º 3, 
do artigo 109.º do CCP, os poderes a exercer na fase de formação dos 
referidos contratos públicos e que sejam inerentes à autorização da 
respetiva despesa, designadamente os relativos à decisão de contratar, 
à decisão de escolha do procedimento, à aprovação das suas peças, à 
aprovação do júri quando a lei o imponha, à decisão de adjudicação, à 
aprovação da minuta do contrato e à sua assinatura, nesta última situação 
e em relação aos órgãos subdelegados, apenas quando disponham de 
poderes bastantes, conferidos mediante adequada procuração e, ainda, 
os relativos à fase da respetiva execução que digam apenas respeito à 
autorização de pagamentos do preço, incluindo adiantamentos, ou de 
revisões cambiais ou de preços, quando os pagamentos e as revisões 
estejam previstos nos contratos.

9 — Não se compreendem nos poderes delegados ou que vierem a 
ser subdelegados, nos termos das disposições referidas nos números 
anteriores, os relativos à prática dos demais atos de autorização de des-
pesas relativas à fase de execução do contrato que tenha sido reduzido a 
escrito, à sua rescisão por incumprimento ou cumprimento defeituoso, à 
aplicação de penalidades contratuais, à sua alteração objetiva ou subje-
tiva, nomeadamente a autorização de realização de trabalhos a mais ou 
a menos, a ampliação ou redução do objeto contratual, quando a soma 
do valor do contrato com o valor dos trabalhos a mais ou da ampliação 
seja igual ou superior ao valor delegado nos membros do Conselho de 
Administração ou subdelegado nos Diretores e Responsáveis de Área, 
a cessão de posição contratual e a alteração ou prorrogação do prazo 
contratual, poderes que se mantêm na esfera de competência do Conselho 
de Administração.

10 — O exercício dos poderes relativos à decisão de escolha do 
procedimento e à aprovação das suas peças e que sejam subdelegados 
nos Diretores e nos Responsáveis de Área nos termos dos n.os 4 a 6 deve 
ser precedido de audição do Gabinete de Assuntos Jurídicos (GABJUR) 
quando respeite à formação de contratos:

a) De locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços 
cujo preço contratual exceda € 10.000,00, excetuados aqueles de reduzida 
complexidade em que a relação contratual se extinga com o forneci-
mento ou com a prestação de serviços, sem prejuízo da manutenção de 
obrigações acessórias que tenham sido estabelecidas inequivocamente 
em favor da entidade adjudicante, tais como as de sigilo ou de garantia 
dos bens e serviços adquiridos.

b) De contratos de empreitadas cujo preço contratual exceda € 15.000,00.

11 — Nos poderes que podem ser subdelegados nos Diretores, nos 
termos dos n.os 4 a 6 e que se refiram a despesas com reparações e 
manutenções de viaturas ao serviço das respetivas Direções apenas se 
compreende a autorização de despesas até € 2.500,00 por viatura.

12 — Os poderes que podem ser subdelegados nos Diretores, nos 
termos dos n.os 4 a 6 compreendem:

a) Os de autorizar requisições de bens em armazém e de serviços 
de reprografia;

b) Os de autorizar pagamentos no âmbito dos Fundos Fixos de Caixa nas 
Direções onde os mesmos existam, de acordo com os procedimentos em vigor;

c) Os de autorizar despesas decorrentes de contratos de empreitadas, 
de aquisição de bens e de locação de bens móveis e de aquisição de 
serviços que estejam previstos nos respetivos contratos e que decorram 
de procedimentos aquisitivos anteriores ou posteriores ao CCP.

13 — Os poderes referidos nas alíneas a) e b) e c) do n.º 12 anterior 
podem ser subdelegados pelos Diretores nos seus substitutos ou Chefias 
dependentes, mediante despacho.

14 — Nos despachos de subdelegação de poderes deve o órgão 
subdelegante, ouvido previamente o Gabinete de Assuntos Jurídicos 
(GABJUR), especificar os poderes subdelegados ou quais os atos que 
o subdelegante pode praticar, sendo condição da respetiva produção de 
efeitos a sua publicação na 2.ª série do Diário da República, nos termos 
do n.º 2, do artigo 37.º do Código do Procedimento Administrativo.

15 — Sem prejuízo da respetiva publicação no Diário da República, 
todos os despachos de subdelegação de poderes devem ser dados a 
conhecer ao Conselho de Administração, à Direção Administrativa e 
Financeira (DAFIN) e ao Gabinete de Assuntos Jurídicos (GABJUR), 
que organizará e manterá atualizado um registo das delegações e subde-
legações existentes na empresa, em matéria de autorização de despesas 
e contratos públicos.

16 — Os órgãos delegados ou subdelegados devem mencionar essa 
qualidade em cada ato com eficácia externa praticado ao abrigo de 
poderes delegados ou subdelegados e, bem assim, mencionar o número 
do Aviso e o número, a data e série do Diário da República em que o 
despacho de delegação ou subdelegação foi publicado.

17 — Os poderes delegados ou subdelegados em cada órgão de es-
trutura cessam:

a) Por revogação do ato de delegação ou subdelegação;
b) Por caducidade, resultante de se terem esgotado os seus efeitos ou 

da mudança de titulares do Conselho de Administração, enquanto órgão 
delegante, ou dos órgãos delegados, subdelegantes ou subdelegados.

18 — Se, por impossibilidade de apreciação em tempo útil pelo Con-
selho de Administração, for praticado, em matéria da competência deste 
que não tenha sido delegada, ato que não esteja compreendido nos 
poderes delegados no membro do Conselho que o praticou, deverá esse 
ato ser submetido a ratificação na reunião do Conselho de Administração 
imediatamente subsequente.

19 — Todas as dúvidas de interpretação ou de aplicação da presente Or-
dem de Serviço serão resolvidas pelo Conselho de Administração ouvido 
o Gabinete de Assuntos Jurídicos (GABJUR) e os órgãos interessados.

20 — A presente delegação e subdelegação de poderes não prejudica 
os direitos de direção, avocação e superintendência e produz efeitos a 
partir do dia 1 de fevereiro de 2013.

14 de janeiro de 2013. — O Conselho de Administração: Luís Filipe 
Ottolini Bebiano Coimbra, presidente — Luís Filipe Montes Palma de 
Figueiredo, vogal — Teresa Maria da Silva Gomes, vogal.

306691868 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 1293/2013
Não se tratando de um ato que careça de aceitação, torna -se público 

que Maria Luciana Vilela Silva Monteiro, Assistente Graduada Sénior de 
Medicina Geral e Familiar, nomeada Vogal Executiva do Conselho de Ad-
ministração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. por des-
pacho conjunto dos Exmos. Srs. Ministro de Estado e das Finanças e Mi-
nistra da Saúde de 29 de abril de 2011, apresentou renúncia ao cargo, nos 
termos e ao abrigo do artigo 27.º do Estatuto do Gestor Público, a partir de 
1 de maio de 2012. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

21 de janeiro de 2013. — O Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão Documental, Manuel Alexandre Costa.

206693058 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 1294/2013

Lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal 
para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
Assistente de Medicina Física e Reabilitação da carreira especial 
médica — área de exercício hospitalar.
Para conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista de candi-

datos admitidos e excluídos ao procedimento concursal para o preenchi-
mento de um posto de trabalho na categoria de assistente de Medicina 
Física e Reabilitação da carreira Médica, de pessoal da Unidade Local de 
Saúde do Nordeste, E. P. E., publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 247, de 21 de dezembro de 2012, Aviso n.º 17044/2012, Referência F.

Candidatos admitidos:
Igor Popik

Candidatos excluídos:
(Não houve candidatos excluídos)
21 de janeiro de 2013. — O Presidente do Júri, Dr. Abílio José Men-

des da Silveira.
206693447 
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 ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICÍPIOS 
DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA

Anúncio n.º 38/2013

Contrato de Trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado e nomeação 

do júri do período experimental
Em conformidade com o disposto na alínea b) 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 
despacho de 20 de dezembro 2011 e na sequência do procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico, aberto por aviso 
n.º 15658/2011, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 152, 
em 9 de agosto de 2011, foi celebrado contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, com Sónia dos Santos Martins Lavado Ferreira, com 
efeitos a partir do dia 02 de janeiro de 2013, com a remuneração cor-
respondente à 1.ª posição remuneratória e com o nível remuneratório 5, 
equivalente a 683,13€.

Para os efeitos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 73.º do RCTFP, apro-
vado pela lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugados com o n.º 3 e 
seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o júri 
do período experimental terá a seguinte composição:

Presidente: Joaquina de Jesus Grilo Ameixa Fernandes, técnica su-
perior do município de Portel;

Vogais efetivos: Célia da Conceição Balancho Gomes, técnica superior 
do município de Moura, que substituirá o presidente do júri nas suas 
faltas e impedimentos, e Vera Lúcia Magarça Garcia Zambujo, técnica 
superior da Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do 
Grande Lago Alqueva.

Vogais suplentes: Anabela de Jesus Machado dos Santos Arsénio, 
técnica superior do município de Serpa e Cesilde de Jesus Pereira Franco, 
técnica superior do município de Reguengos de Monsaraz.

O período experimental inicia -se em 2 de janeiro 2013.
2 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Norberto 

António Lopes Patinho.
306697513 

 MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Aviso n.º 1295/2013

Mobilidade Interna Intercategorias
Para os devidos efeitos se torna público, que, por deliberação da 

Câmara Municipal de Alfândega da Fé, datada de 14 de janeiro de 2013 
e nos termos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
dezembro, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2013, a mobilidade 
interna intercategorias, dos Assistentes Técnicos Eusébio do Nasci-
mento Cordeiro e Carlos Fernando Pereira Damasceno, na categoria 
de Coordenador Técnico.

16 de janeiro de 2013. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Berta Ferreira 
Milheiro Nunes.

306683402 

 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 1296/2013

Cessação da relação jurídica de emprego público,
por motivo de falecimento

Nos termos da alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que cessou a re-
lação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, do traba-
lhador Augusto António da Silva, na carreira e categoria de assistente 

operacional, por motivo de falecimento em 28 de dezembro de 2012, 
auferindo, à data, a remuneração base de € 782,68, correspondente à 
posição remuneratória 6.ª, nível remuneratório 6.

15 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente da Câmara, Dr. João 
António Vale Soares Rodrigues Palma.

306692418 

 MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Despacho n.º 1653/2013
Sofia Machado do Couto Gonçalves, presidente da Câmara Muni-

cipal de Angra do Heroísmo, em cumprimento do n.º 6 do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna público que, por 
deliberação da Assembleia Municipal de Angra de Heroísmo, tomada 
na sua sessão ordinária de 27 de dezembro de 2012 foi aprovado o mo-
delo de organização interna do Município de Angra do Heroísmo, que 
integra conjuntamente os serviços da Câmara Municipale dos Serviços 
Municipalizados e disposições relativas ao cargo de direção intermédia 
de 3.º grau, bem como por deliberação da Câmara Municipal e despacho 
da Presidente da Câmara Municipal, ambos datados de 28 de dezembro 
de 2012, foram respetivamente aprovados o modelo de estrutura flexí-
vel dos serviços municipais e das subunidades, definindo as respetivas 
atribuições e competências.

As deliberações e despacho supra identificados encontram -se expres-
samente contemplados no Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais, Estrutura e Competências e seus anexos.

11 de janeiro de 2013. — A Presidente da Câmara Municipal, Sofia 
Machado do Couto Gonçalves.

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, 
Estrutura e Competências

I

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Modelo de organização interna da Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo (CMAH) e disposições

relativas ao cargo de direção intermédia de 3.º grau

I. Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabeleceu um novo en-

quadramento jurídico para a organização dos serviços das Autarquias Locais.
De acordo com o referido diploma, a organização, a estrutura e o 

funcionamento dos serviços da administração autárquica devem orientar-
-se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios 
e da eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria quantita-
tiva e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos 
cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis 
à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento 
Administrativo.

Por outro lado, por força da entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto que revogou a anterior legislação que adaptava à Adminis-
tração Local o estatuto do pessoal dirigente dos serviços da administra-
ção central, regional e local, afigura -se necessário uma reestruturação 
orgânica, tendo por base novos critérios de organização, bem como a 
redução do número de dirigentes.

De acordo com o novo regime, não podem ser criadas unidades orgâ-
nicas nucleares, no caso da CMAH, tendo presente que tal possibilidade 
apenas se verifica nos casos em que o Município detenha uma população 
igual ou superior a 40 000 habitantes.

Determina o artigo 6.º do citado Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica e a aprovação 
da estrutura nuclear, caso exista, definindo as correspondentes unidades 
orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades orgânicas 
flexíveis, de subunidades orgânicas, de equipas multidisciplinares e de 
equipas de projeto.
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Nestes termos, suportando -se no modelo legal atualmente vigente, 
procede -se à aprovação da estrutura orgânica da Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo.

II. Modelo de organização interna
A organização interna da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

obedece ao modelo de estrutura hierarquizada, de acordo com o previsto 
na alínea a), do n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, a saber:

1 — Estrutura Hierarquizada, aplicada às funções de suporte e or-
ganização dos serviços municipais e às funções de natureza operativa, 
sendo constituída por:

1.1 — Unidades Flexíveis, sob a forma de divisões municipais ou 
unidades;

1.2 — Subunidades Orgânicas.

III.Fixação da dotação máxima de unidades orgânicas flexíveis
1 — A dotação máxima de unidades orgânicas flexíveis é fixada em 

5 sendo:
1.1. — (quatro) unidades orgânicas flexíveis asseguradas por cargos 

dirigentes, com a qualificação de cargos de direção intermédia de 2.º 
grau, com a designação de Chefe de Divisão:

a) Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos;
b) Unidade de Urbanismo;
c) Unidade de Serviços Integrados;
d) Unidade de Desenvolvimento Comunitário;

1.2. — (uma) unidade orgânica flexível assegurada por cargo dirigente 
com a qualificação de cargo de direção intermédia de 3.º grau:

a) Unidade de Promoção Municipal e Cultura.

IV. Despesas de representação
1 — Aos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º grau são abonadas 

despesas de representação no montante fixado para o pessoal dirigente da 
administração central através do despacho conjunto do Primeiro -Ministro 
e do membro do Governo responsável pela área de Administração Pú-
blica, nos termos do artigo 31.º, n.º 2 da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e do artigo 24.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

2 — São igualmente aplicáveis as atualizações anuais que se verifi-
carem nos montantes fixados a título de despesas de representação para 
o pessoal dirigente da administração central.

V. Fixação da dotação máxima de subunidades orgânicas
A dotação máxima de subunidades orgânicas é fixada em 7 (sete), sendo:
1 — Contabilidade;
2 — Contratação Pública e Gestão Patrimonial;
3 — Tesouraria;
4 — Gestão Documental e Logística;
5 — Centro de Atendimento Integrado
6 — Gestão Processual;
7 — Informática.

VI. Fixação da dotação máxima de equipas de projeto
A dotação máxima de equipas de projeto é fixada em 1 (um).

VII. Designações, competências, áreas e requisitos de recrutamento e níveis 
remuneratórios do cargo de direção intermédia de 3.º grau

1 — Qualificação e designação do cargo de direção intermédia de 3.º 
grau no âmbito da estrutura orgânica dos serviços municipais:

1.1 — Ao cargo de direção intermédia de 3.º grau estão cometidas 
funções de direção, gestão, coordenação e controlo de serviços ou uni-
dades funcionais, com níveis de autonomia, responsabilidade e dimensão 
apropriada.

1.2 — Na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o cargo de 
direção intermédia de 3.º grau, tem a nomenclatura de Coordenador 
de Unidade.

2 — Competências do dirigente intermédio de 3.º grau:
2.1 — O titular do cargo de direção exerce, na respetiva unidade 

orgânica, as seguintes competências:
2.1.1 — Submeter a despacho do Presidente da Câmara, Órgão Exe-

cutivo ou do dirigente superior, devidamente instruídos e informados, 
os assuntos que dependam da sua resolução;

2.1.2 — Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica 
a correspondência a eles referente;

2.1.3 — Propor ao Presidente da Câmara Municipal, Órgão Executivo 
ou ao dirigente superior tudo o que seja do interesse do mesmo;

2.1.4 — Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previ-
sional e dos relatórios e contas;

2.1.5 — Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo Presi-
dente da Câmara Municipal, Órgão Executivo ou pelo dirigente superior 
e propor as soluções adequadas;

2.1.6 — Promover a execução das decisões do Presidente, das deli-
berações do Órgão Executivo ou do dirigente superior nas matérias que 
interessam à respetiva unidade orgânica que dirige.

2.2 — Compete, ainda, ao titular de cargos de direção:
2.2.1 — Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que 

dirigem, tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;
2.2.2 — Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos 

serviços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e 
à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

2.2.3 — Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica 
da prestação dos serviços na sua dependência;

2.2.4 — Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimo-
niais e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios 
e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos 
e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

2.2.5 — Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na 
sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados 
à eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse 
dos destinatários;

2.2.6 — Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os funcionários e proporcionando -lhes os adequa-
dos conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício do 
respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados 
ao incremento da qualidade do serviço a prestar;

2.2.7 — Divulgar junto dos funcionários os documentos internos e 
as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e 
esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do 
serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades 
por parte dos funcionários;

2.2.8 — Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos fun-
cionários, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma 
como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito 
de equipa;

2.2.9 — Identificar as necessidades de formação específica dos fun-
cionários da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de 
formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas neces-
sidades, sem prejuízo do direito à autoformação;

2.2.10 — Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho por parte dos funcionários 
da sua unidade orgânica;

2.2.11 — Autorizar a passagem de certidões de documentos arquiva-
dos na respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria 
confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados.

3 — Recrutamento para o cargo de direção intermédia de 3.º grau:
3.1 — O titular do cargo de direção intermédia de 3.º grau é recru-

tado por procedimento concursal, nos termos do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, e das alterações introduzidas pelo ar-
tigo 29.º da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pelo artigo 25.º da 
Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril e pelo artigo 25.º da Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro. Este recrutamento é feito de entre funcionários 
licenciados dotados de competência técnica e aptidão para o exer-
cício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam 
dois anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras 
ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma 
licenciatura.

3.2 — A contratação do cargo dirigente de 3.º grau é feita de acordo 
com o quadro de competências previstas na Lei Orgânica do Município 
de Angra do Heroísmo e tendo em consideração o mapa de pessoal e as 
disponibilidades orçamentais.

4 — Remuneração do dirigente intermédio de 3.º grau:
A remuneração do dirigente intermédio de 3.º grau corresponde à 

6.ª posição remuneratória da carreira geral de técnico superior, nos 
termos do n.º 3, do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

5 — Despesas de representação:
5.1 — Ao dirigente intermédio de 3.º grau são abonadas despesas 

de representação no montante fixado para os dirigentes intermédios 
de 2.º grau, nos termos do despacho conjunto do primeiro ministro 
e do membro do governo responsável pela área de Administração 
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Pública a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de agosto e das alterações introduzidas pelo artigo 29.º da Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro.

5.2 — São igualmente aplicáveis ao dirigente de 3.º grau, as atua-
lizações anuais que se verificarem nos montantes fixados a título de 
despesas de representação para o pessoal dirigente da administração 
central.

VIII. Dúvidas e casos omissos
Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento aplicam -se 

as normas legais constantes da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, com as alterações introduzidas pelo artigo 29.º da Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pelo artigo 25.º da Lei n.º 3 -B/2010, 
de 28 de abril e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

IX. Disposição transitória
1 — Nos termos do artigo 25.º, n.º 7 da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, são mantidas até ao final do respetivo período as comissões 
de serviço:

1.1 — Do Eng. Artur Reis Leite Furtado Gonçalves, Diretor de De-
partamento de Sustentabilidade e Gestão do Território, cuja comissão 
de serviço termina em 31 de outubro de 2015;

1.2 — Da Dr.ª Maria Isabel de Melo Correia, Diretora de Departa-
mento de Valorização e Gestão de Recursos, cuja comissão de serviço 
termina em 14 de julho de 2014.

2 — Aos dirigentes mencionados no número anterior serão cometidas 
competências e atribuições durante o período de manutenção das respe-
tivas comissões de serviço a definir no âmbito da deliberação do órgão 
executivo que aprova as competências das unidades flexiveis.

X. Norma revogatória
Com a publicação do presente regulamento fica expressamente revo-

gado o anterior regulamento, publicado em 21 de janeiro de 2011, pelo 
Despacho n.º 1745/2011 no Diário da República, n.º 15, 2.ª série.

XI. Entrada em vigor
O presente modelo de estrutura orgânica e disposições relativas ao 

cargo de direção intermédia de 3.º grau, entram em vigor no dia 1 de 
janeiro de 2013, ou no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da 
República, caso esta seja posterior à referida data.

Modelo de estrutura flexível da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

I. Preâmbulo
Por deliberação de 27 de dezembro de 2012, a Assembleia Municipal 

de Angra do Heroísmo aprovou o modelo de organização interna, que 
fixou em 5 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 
Câmara Municipal, definir as respetivas atribuições e competências 
das unidades flexíveis, dentro dos limites fixados pela Assembleia 
Municipal.

II. Estrutura flexível
A estrutura flexível é composta por unidades orgânicas flexíveis que 

constituem uma componente variável da organização dos serviços mu-
nicipais, visando assegurar a sua permanente adequação às necessidades 
de funcionamento e de otimização dos recursos, cujas competências, 
de âmbito operativo e instrumental, são integradas numa mesma área 
funcional.

No âmbito destas unidades orgânicas, podem ser criadas subunidades 
orgânicas por despacho do Presidente da Câmara Municipal, quando 
estejam predominantemente em causa funções de natureza executiva, 
dentro dos limites estabelecidos pela Assembleia Municipal, com a 
coordenação de um coordenador técnico.

III. Identificação da estrutura flexível
A estrutura flexível da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo é 

constituída pelas seguintes unidades orgânicas:
Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos;
Unidade de Urbanismo;

Unidade de Serviços Integrados;
Unidade de Desenvolvimento Comunitário;
Unidade de Promoção Municipal eCultura.

As unidades orgânicas flexíveis criadas são asseguradas por cargos 
dirigentes, sendo que:

4 (quatro) unidades orgânicas flexíveis (Unidade de Gestão Financeira 
e Recursos Humanos, Unidade de Urbanismo, Unidade de Serviços In-
tegrados, Unidade de Desenvolvimento Comunitário), são asseguradas 
por cargos dirigentes com a qualificação de cargos de direção intermédia 
de 2.º grau, com a designação de Chefe de Divisão;

1 (uma) unidade orgânica flexível (Unidade de Promoção Municipal 
eCultura), assegurada por cargo dirigente com a qualificação de cargo 
de direção intermédia de 3.º grau, aplicando -se a estes as disposições 
que constam do modelo de organização interna, estrutura nuclear dos 
serviços municipais e disposições relativas a cargos de direção intermédia 
de 3.º grau aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão de 27 de 
dezembro de 2013, com a designação de coordenador de unidade.

IV. Competências comuns às unidades orgânicas flexíveis
Sem prejuízo das orientações genéricas do presente modelo, devem 

os serviços municipais e os seus trabalhadores e agentes colaborar entre 
si para a obtenção das melhores condições de eficiência da atividade do 
Município no desempenho das suas funções, de acordo com os objetivos 
definidos pelos órgãos municipais. Assim, compete genericamente a 
todas as unidades orgânicas flexíveis:

1 — Superintender, gerir e coordenar a unidade e as subunidades sob 
a sua dependência hierárquica;

2 — Articular a sua atividade com os demais serviços municipais de 
quem recebem ou prestam apoio;

3 — Executar outras atribuições que lhe sejam superiormente come-
tidas em matéria administrativa, técnica ou executória;

4 — Executar outras atribuições que lhe sejam superiormente come-
tidas no âmbito de sistemas de controlo interno e qualidade;

5 — Prestar as informações de caráter técnico -administrativo que 
lhe forem solicitadas pelos órgãos municipais através do respetivo Pre-
sidente;

6 — Submeter a despacho superior os assuntos da sua competência;
7 — Promover a execução das deliberações da Câmara Municipal 

referentes à sua área de atuação e contribuir para a melhoria da eficácia 
e eficiência dos respetivos serviços;

8 — Fornecer elementos de trabalho destinados à elaboração das 
Grandes Opções do Plano, Documentos de Prestação de Contas e outros 
relatórios de atividade;

9 — Providenciar as medidas mais adequadas à gestão dos recursos 
humanos afetos à unidade e subunidades, em termos de eficácia e 
economia, promovendo a sua integração, motivação, valorização e 
desenvolvimento profissional, garantindo o cumprimento do dever 
de assiduidade e assegurando a eficiência nos métodos e processos 
de trabalho;

10 — Elaborar e submeter a aprovação superior as instruções, circu-
lares, regulamentos e normas que forem julgadas necessárias ao correto 
exercício da atividade da unidade e subunidades;

11 — Gerir e zelar pelos equipamentos e bens afetos, informando a 
unidade com responsabilidade de inventariação e cadastro das alterações 
patrimoniais dos mesmos, bem como pela qualidade das instalações 
utilizadas;

12 — Recolher, tratar e fornecer informações estatísticas relativas ao 
desenvolvimento das suas atividades, quer no respeitante a resultados 
quer a recursos;

13 — Realizar ou propor a realização de estudos específicos necessá-
rios à prossecução dos objetivos da respetiva unidade orgânica;

14 — Participar nos trabalhos e estudos de natureza plurissectorial, 
sempre que as matérias o justifiquem;

15 — Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes;
16 — Garantir a circulação da informação e comunicação interservi-

ços, necessária ao correto desenvolvimento das respetivas competências;
17 — Propor o planeamento e gestão estratégica da respetiva unidade 

orgânica.

Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos
São competências da Unidade de Gestão Financeira e Recursos Hu-

manos, designadamente:
1 — Contabilidade, Finanças, Contribuições, Fiscalidade e Arreca-

dação de Receita:
1.1 — No âmbito do planeamento financeiro, coordenar as ações 

necessárias à elaboração, execução e modificação dos documentos 
previsionais;
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1.2 — Assegurar o registo contabilístico de todas as operações 
com relevância financeira observando os princípios geralmente 
aceites e princípios fiscais constantes de toda a legislação e o 
conjunto de normas disciplinadoras da contabilidade pública e 
finanças locais;

1.3 — Cumprir as disposições que lhe são cometidas na sua área de 
atividade no âmbito do sistema de controlo interno instituído para o 
Município;

1.4 — Demonstrar com base nos registos realizados e expor periodica-
mente por meio de relatórios, mapas e outros demonstrativos, a situação 
económica, patrimonial e financeira do Município;

1.5 — Analisar os indicadores demonstrativos periodicamente e pro-
por as medidas corretivas necessárias à reposição dos imperativos legais 
em matéria de equilíbrio de contas;

1.6 — Garantir o reporte a entidades externas nos termos definidos 
por lei ou outras normas tutelares;

1.7 — Ainda no âmbito do reporte financeiro, coordenar e executar 
as ações necessárias à elaboração dos documentos de prestação de 
contas;

1.8 — Coordenar e executar as ações necessárias à arrecadação de 
receita municipal, designadamente pagamento de rendas, taxas e im-
postos;

1.9 — Registar e emitir guias de recebimento, relativamente a receita 
municipal proveniente de outras entidades externas, designadamente 
empresas municipais;

1.10 — Proceder à atualização anual de taxas, quer nas aplicações 
informáticas, quer nos regulamentos municipais;

1.11 — Desenvolver mecanismos de alerta/sinalização relativamente 
à situação financeira, execução orçamental, fundos disponíveis, limites 
de endividamento, rubricas orçamentais, entre outras matérias da com-
petência da unidade orgânica;

1.12 — Preparar as propostas relativamente às taxas e minorações 
de impostos municipais, bem como inserir todos os dados informati-
camente.

2 — Contratação Pública:
2.1 — Gerir o sistema centralizado de contratação do Município, 

potenciando a eficiência e racionalidade da contratação e da integração 
das necessidades de bens, de serviços e de plataformas tecnológicas 
para o efeito;

2.2 — Assegurar a tramitação de todos os processos de contratação 
de obras públicas, concessão de obras públicas, concessão de serviços 
públicos, locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços, 
através dos procedimentos adequados para o efeito, de acordo com as 
regras legais aplicáveis e respeitando os melhores critérios de gestão 
económica, financeira e de qualidade, sem prejuízo das competências 
de outras unidades no âmbito da produção de peças de especificação 
técnica de suporte aos procedimentos;

2.3 — Elaborar, em colaboração com os diferentes serviços, o plano 
anual de aquisições, em consonância com as atividades concebidas nas 
Grandes Opções do Plano e Orçamento do Município;

2.4 — Proceder à validação para processamento das faturas, no 
que respeita ao enquadramento em sede de procedimentos con-
tratados;

2.5 — Proceder ao arquivo intermédio dos processos e documentos 
originais referentes a processos de contratação pública, sem prejuízo 
das competências em matéria de arquivo intermédio e definitivo pela 
Unidade de Serviços Integrados;

2.6 — Garantir o reporte a entidades externas nos termos definidos 
por lei ou outras normas tutelares.

3 — Instruir processos de contratação de passivos financeiros e rea-
lização das operações inerentes à sua gestão e controlo;

4 — Efetuar o controlo financeiro de transferências concedidas 
e obtidas, de acordo com as candidaturas homologadas, protocolos, 
contratos ou outras deliberações de suporte a decisões de concessão 
de apoio;

5 — Efetuar o controlo financeiro de operações de receita e das 
disposições relativas à sua liquidação, sem prejuízo do controlo das 
disposições de arrecadação e cobrança;

6 — Efetuar o controlo de garantias e cauções prestadas ao/e pelo 
Município;

7 — Gestão de disponibilidades:
7.1 — Proceder aos registos de movimentação de disponibilidades 

de acordo com as normas aplicáveis;
7.2 — Assegurar a gestão de disponibilidades e garantir a guarda e 

segurança de fundos, montantes e documentos sob a responsabilidade 
das suas unidades;

7.3 — Efetuar o controlo dos montantes arrecadados por enti-
dades diversas do tesoureiro, nomeadamente agentes externos de 
cobrança ou outros postos de arrecadação de receita autorizados 
pelo Município;

7.4 — Efetuar o reporte dos montantes e fluxos monetários de acordo 
com as normas, procedimentos e documentos instituídos por lei;

7.5 — Acompanhar a execução dos fluxos monetários, elabo-
rando e mantendo atualizados, relatórios, mapas e outros elementos 
demonstrativos da situação monetária do Município que permitam 
o planeamento e controlo de tesouraria, alertando para eventuais 
desequilíbrios e propondo a aplicação financeira de recursos mo-
netários disponíveis.

8 — Gestão de Recursos Humanos:
8.1 — Assegurar a gestão administrativa de assuntos relativos aos 

recursos humanos, emitindo pareceres e informações conducentes à 
tomada de decisão;

8.2 — Assegurar a atualização constante do cadastro do pessoal, 
mapa de pessoal e afetação do mesmo e preparar informações suporte 
à decisão em matéria de gestão previsional de efetivos;

8.3 — Assegurar as operações relativas ao processamento dos ven-
cimentos e outras remunerações do pessoal, controlo de assiduidade, 
definição e aprovação de férias, faltas e licenças;

8.4 — Realizar todas as ações necessárias ao recrutamento e seleção 
de pessoal;

8.5 — Elaborar, rever, monitorizar e avaliar o plano de formação para 
os trabalhadores da Autarquia;

8.6 — Promover e assegurar a gestão processual de todo o processo 
relacionado com o sistema de avaliação de desempenho;

8.7 — Definir em colaboração com as restantes unidades orgânicas 
municipais, rever e auditar o cumprimento das regras internas de higiene, 
saúde e segurança no trabalho;

8.8 — Coordenar as ações da área de medicina do trabalho, sem pre-
juízo da colaboração das restantes unidades orgânicas municipais;

8.9 — Manter atualizados os seguros pessoais dos trabalhadores da 
Autarquia.

9 — Gestão Patrimonial:
9.1 — Proceder ao inventário e cadastro do património móvel, imóvel 

e incorpóreo do Município, cumprindo as normas aplicáveis à admi-
nistração local;

9.2 — Desenvolver e acompanhar todos os processos de aquisi-
ção, tranferência, abate, permuta, venda de bens móveis e imóveis, 
constituição ou extinção de direito de superfície ou usufruto sobre 
prédios urbanos,designadamente os processos relativos ao Parque 
Industrial;

9.3 — Assegurar o registo de propriedade de todos os bens que a 
isso estejam sujeitos;

9.4 — Assegurar a gestão dinâmica do imobilizado móvel do Municí-
pio, implementando um sistema de responsabilização, controlo e reporte 
das operações subjacentes às alterações patrimoniais ou da afetação 
e localização, procedendo à atualização do inventário municipal em 
conformidade com as mesmas;

9.5 — Realizar e coordenar os procedimentos de controlo periódico 
instituídos no âmbito do sistema de controlo interno;

9.6 — Proceder às validações e conferências necessárias para concilia-
ção contabilística e patrimonial e efetivação do cálculo das amortizações 
de acordo com as normas aplicáveis.

10 — Gestão de Seguros:
Assegurar a gestão da carteira de seguros do Município, procurando a 

economia nos custos e a correta cobertura dos riscos a que o Município 
legalmente seja obrigado, propondo outras coberturas que se afigurem 
pertinentes.

11 — Gestão de Stocks:
11.1 — Promover a organização, registo e atualização permanente do 

inventário de existências em armazém com um efetivo controlo contínuo 
de todas as suas entradas e saídas;

11.2 — Proceder ao armazenamento e zelar pelo bom acondiciona-
mento e conservação dos bens em stock;

11.3 — Propor a constituição e reaprovisionamento racional de sto-
cks, em consonância com critérios definidos e em articulação com os 
serviços utilizadores;

11.4 — Proceder ao registo das regularizações necessárias, bem 
como do movimento de fecho dos meses para cálculo das existências 
mensais.

11.5 — Realizar e colaborar nos procedimentos periódicos de controlo 
que lhe forem cometidos pelo sistema de controlo interno.

12 — Gestão de Fundos e Financiamentos Externos:
12.1 — Realizar ações sistemáticas de prospeção de fontes de fi-

nanciamento;
12.2 — Instruir procedimentos de candidatura a fontes de finan-

ciamento, designadamente programas comunitários de apoio finan-
ceiro, bem como programas de apoio financeiro ao nível nacional e 
regional;

12.3 — Acompanhamento e controlo da execução dos financiamentos 
obtidos.
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13 — Sistemas de Informação e Reporte:
13.1 — Garantir a atualização de um sistema de informação de 

suporte ao acompanhamento da atividade municipal no âmbito das 
competências acima enunciadas que permita a avaliação dos resul-
tados da mesma;

13.2 — No âmbito das competências acima referidas, assegurar a 
prestação de informação aos órgãos do Município e cumprir as obri-
gações declarativas requeridas por entidades externas no âmbito da 
atividade realizada.

14 — Exercer as demais funções que nesta área de intervenção lhe 
forem determinadas superiormente.

Unidade de Urbanismo
São competências da Unidade deUrbanismo, designadamente:
1 — Investimentos Municipais:
1.1 — Planeamento e realização de investimentos nas infraestru-

turas, sistemas, equipamentos e edifícios de propriedade ou gestão 
municipal;

1.2 — No âmbito do planeamento, assegurar a elaboração ou a revisão 
de projetos subjacentes aos investimentos em respeito pelas normas 
técnicas e legais aplicáveis;

1.3 — No âmbito da contratação dos investimentos, compete -lhe 
preparar os elementos técnicos que devam incorporar as peças do pro-
cedimento;

1.4 — No âmbito do acompanhamento técnico de empreitadas de 
obras públicas, proceder à fiscalização de obras municipais em curso, 
articulando a relação do Município com o adjudicatário, garantindo 
o controlo da execução, de qualidade, de custos e de prazos, sem 
prejuízo das restantes responsabilidades e competências inerentes 
à função.

2 — Topografia e Desenho:
2.1 — Assegurar a gestão e coordenação da área técnica de topo-

grafia;
2.2 — Proceder aos levantamentos topográficos do concelho e manter 

atualizadas as cartas topográficas;
2.3 — Prestar apoio técnico a todos os serviços municipais que o 

requeiram nas áreas de desenho, medições e orçamentos e em domínios 
técnicos especializados do seu âmbito.

3 — Dar apoio administrativo e ou dar parecer nas seguintes áreas, 
sem prejuízo das competências cometidas à Sub -Unidade de Gestão 
Processual:

3.1 — Comissão Municipal de Trânsito;
3.2 — Empreitadas na vertente técnica e após a assinatura do con-

trato;
3.3 — Ocupações do domínio público e certidões diversas sem 

prejuí zo das acometidas à Unidade de Serviços Integrados, desig-
nadamente postos de transformação, certidões de compropriedade, 
certificações toponímicas, distâncias relativamente a estabeleci-
mentos escolares, entre outras matérias da competência da unidade 
orgânica.

4 — Gestão Urbanística:
4.1 — Gestão urbanística e de outras operações no âmbito do Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação e demais normativos aplicáveis 
nesta matéria;

4.2 — Gestão urbanística e de outras operações no âmbito de ativi-
dades comerciais, industriais de competência municipal:

4.3 — Efetuar a gestão processual, analisar e submeter à aprovação 
os procedimentos inerentes às operações urbanísticas relativas:

4.3.1 — Ao licenciamento de empreendimentos turísticos e autoriza-
ção de utilização, de acordo com as suas competências;

4.3.2 — Ao licenciamento da instalação de estabelecimentos indus-
triais, de acordo com as suas competências;

4.3.3 — Ao licenciamento de instalações de abastecimento ou 
armazenamento de combustíveis, de acordo com as suas compe-
tências;

4.3.4 — Ao licenciamento de estabelecimentos de restauração e 
bebidas e autorização de utilização, de acordo com as suas compe-
tências.

4.4 — Propor e instruir processos com vista à declaração de 
utilidade pública, para efeitos de posse administrativa de terrenos 
necessários à execução dos instrumentos de ordenamento e gestão 
territorial;

4.5 — Elaborar informações e pareceres relativamente a questões 
urbanísticas e no âmbito de procedimentos a decorrer na Autarquia da 
competência da Unidade de Urbanismo.

5 — Gestão dos diretórios, da documentação, arquivo físico e digital 
e reprografia:

5.1 — Gerir o arquivo relativo a operações urbanísticas e projetos de 
investimentos municipais, de forma integrada e em conformidade com 

as leis e normas em vigor, assegurando o acesso à documentação em 
condições de segurança e rapidez;

5.2 — Assegurar o encaminhamento e arquivar os documentos do 
Município relativos a operações urbanísticas e projetos de investimentos 
municipais;

5.3 — Zelar pela conservação dos documentos arquivados;
5.4 — Assegurar o serviço de reprografia transversal a todas as uni-

dades e subunidades.
6 — Planeamento e Ordenamento do Território:
6.1 — Elaborar, instruir e submeter à aprovação, a suspensão e revisão 

dos instrumentos de ordenamento e gestão territorial;
6.2 — Acompanhar, controlar os prazos e promover os procedimentos 

de aprovação, suspensão e revisão dos instrumentos de ordenamento e 
gestão territorial;

6.3 — Propor a delimitação das áreas de desenvolvimento urbano e 
construção prioritárias com respeito pelos planos nacionais e regionais 
e pelas políticas setoriais;

6.4 — Propor a delimitação das zonas de defesa e controlo urbano, 
de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, dos pla-
nos de renovação de áreas degradadas e de recuperação de centros 
históricos;

6.5 — Colaborar, sempre que lhe seja solicitado, na elaboração e 
aprovação do respetivo plano regional de ordenamento do território 
relativamente à Reserva Ecológica Regional, Reserva Agrícola Regional 
e Plano de Ordenamento da Orla Costeira ou outros;

6.6 — Propor a integração e a exclusão de áreas na Reserva Ecológica 
Regional, Reserva Agrícola Regional e Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira ou outros.

7 — Fiscalização no domínio das operações urbanísticas e trânsito:
7.1 — Exercer uma fiscalização preventiva de todas as atividades 

desenvolvidas no território municipal em matéria de operações urbanís-
ticas e trânsito potenciando a sua ação pedagógica, por forma a detetar 
situações irregulares e evitar a consumação de infrações;

7.2 — Colaborar com as demais unidades orgânicas, bem como com 
outras entidades fiscalizadoras de segurança pública, quando especial-
mente determinado;

7.3 — Levantar autos pelas infrações constatadas, dando -lhes o se-
guimento processual previsto legalmente;

7.4 — Proceder às notificações e embargos relativos a operações 
urbanísticas;

7.5 — Assegurar o planeamento e o reporte no âmbito da atividade 
de fiscalização;

7.6 — Fiscalizar o cumprimento do Regulamento de Estacionamento 
Tarifado de Angra do Heroísmo.

8 — Sistemas de Informação e Reporte:
8.1 — Garantir a atualização de um sistema de informação de suporte 

ao acompanhamento da atividade municipal no âmbito das compe-
tências acima enunciadas que permita a avaliação dos resultados da 
mesma;

8.2 — No âmbito das competências acima referidas, assegurar a pres-
tação de informação aos órgãos do Município e cumprir as obrigações 
declarativas requeridas por entidades externas no âmbito da atividade 
realizada;

8.3 — Desenvolver e manter atualizado um sistema de informação 
geográfico sobre o território do Município e o meio envolvente, de 
forma a garantir, em permanência, dados atualizados para as decisões 
e intervenções da administração municipal;

8.4 — Conceber e gerir os sistemas de suporte da informação geore-
ferenciada necessários aos serviços municipais;

8.5 — Elaborar o modelo de gestão da informação georeferenciada, 
estipular os mecanismos de atualização e assegurar o controlo da fia-
bilidade da informação.

9 — Exercer as demais funções que nesta área de intervenção lhe 
forem determinadas superiormente.

Unidade de Serviços Integrados
São competências da Unidade de Serviços Integrados, designada-

mente:
1 — Sistemas de controlo interno e qualidade:
1.1 — Padronização/revisão/atualização de normas/documentação 

institucional e de governança corporativa, promovendo a simplificação 
administrativa e regulatória;

1.2 — Elaboração, revisão e auditoria ao cumprimento de normas 
e procedimentos de controlo interno, zelando pela sua qualidade e in-
dependência;

1.3 — Desenvolvimento e aplicação de mecanismos de controlo 
do processo de tratamento de não conformidades, ações preventivas 
e corretivas;
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1.4 — Desenvolvimento e aplicação de mecanismos de avaliação dos 
serviços e da satisfação com os mesmos.

2 — Assessoria jurídica e preparação, participação e formalização 
de outros atos jurídicos aos quais seja conveniente dar especiais 
garantias de certeza jurídica, legalidade ou de autenticidade, no-
meadamente:

2.1 — Prestar assessoria jurídica à Câmara Municipal e aos serviços 
municipais;

2.2 — Acompanhar a publicação de diplomas legais sobre diversas 
matérias essenciais à gestão municipal, analisar o seu impacto na ativi-
dade do Município e divulgá -los pelos serviços;

2.3 — Colaborar na elaboração, alteração, consolidação ou revogação 
de normas, posturas e regulamentos municipais;

2.4 — Assegurar a elaboração de informações e normas de caráter 
administrativo, visando a implementação de medidas de modernização 
administrativa na prestação de serviços aos munícipes;

2.5 — Assegurar em colaboração com os restantes serviços a elabo-
ração de contratos da Câmara Municipal.

3 — Execução fiscal:
3.1 — Assegurar a tramitação dos procedimentos inerentes aos pro-

cessos de execução fiscal;
3.2 — Promover, através do processo de execução fiscal, a cobrança 

coerciva das dívidas do Município provenientes de impostos, taxas e 
outras receitas, de acordo com a legislação em vigor.

4 — Contraordenações e Contencioso:
4.1 — Organizar e instruir, nos termos da legislação aplicável, os 

processos de contraordenações levantados por infração às diversas 
normas;

4.2 — Intervir nos processos contenciosos em que o Município de 
Angra do Heroísmo seja parte;

4.3 — Promover, através do processo contraordenacional, a aplicação 
das coimas devidas ao Município de acordo com as normas e legislação 
em vigor.

5 — Processos disciplinares, sindicâncias, inquéritos ou averiguações, 
intervindo, quando solicitado;

6 — Fiscalização nos domínios de competência municipal, exceto 
nas matérias atribuídas à Unidade de Urbanismo:

6.1 — Exercer uma fiscalização preventiva de todas as atividades 
desenvolvidas no território municipal, potenciando a sua ação pedagó-
gica, por forma a detetar situações irregulares e evitar a consumação 
de infrações;

6.2 — Colaborar ativamente com as demais unidades orgânicas, bem 
como com outras entidades fiscalizadores de segurança pública;

6.3 — Articular a atividade com a área de sanidade pública;
6.4 — Levantar autos pelas infrações constatadas, dando -lhes o se-

guimento processual previsto legalmente;
6.5 — Proceder às notificações oriundas dos vários serviços da Câ-

mara Municipal e outras entidades;
6.6 — Assegurar o planeamento e o reporte no âmbito da atividade 

de fiscalização.
7 — Metrologia:
7.1 — Promover a realização das tarefas de controlo metrológico no 

âmbito das competências municipais, fiscalizando o cumprimento das 
normas aplicáveis, efetuando o planeamento e reporte da sua atividade 
nos termos definidos pelo Município ou por outras entidades definidas 
por lei ou outras normas reguladoras tutelares.

8 — Apoio administrativo aos órgãos municipais e conselhos muni-
cipais, designadamente:

8.1 — Apoio ao funcionamento do Órgão Executivo;
8.2 — Apoio ao funcionamento do Órgão Deliberativo;
8.3 — Apoio ao Conselho de Ilha.
9 — Atendimento Multicanal:
9.1 — Assegurar o atendimento permanente e personalizado do mu-

nícipe e outras entidades que se relacionem com o Município em todas 
as áreas de atuação municipal, com exceção da representação política e 
institucional, através da operacionalização do atendimento presencial 
e da criação de múltiplos canais complementares de atendimento não 
presencial, nomeadamente, via telefone, correio, correio eletrónico, 
portal eletrónico e outros;

9.2 — Efetuar a receção, registo informático e encaminhamento dos 
processos de queixa e sugestão para os serviços competentes;

9.3 — Emitir licenças e alvarás municipais, bem como liquidar as 
correspondentes taxas.

10 — Gestão Processual:
10.1 — Realizar e controlar a gestão processual associada aos pro-

cedimentos de informação, comunicação, licenciamento ou autorização 
municipal, serviços prestados e bens vendidos, com exceção das compe-
tências cometidas especificamente à Unidade de Urbanismo;

10.2 — Gestão dos diretórios, da documentação, arquivo físico e 
digital;

10.3 — Assegurar a receção, registo, encaminhamento e arquivo dos 
documentos do Município, em conformidade com a política estabelecida 
para o funcionamento do sistema de gestão documental;

10.4 — Gerir e manter atualizado o diretório de entidades;
10.5 — Definir as regras de arquivo físico e digital dos docu-

mentos do Município, salvo no que toca ao arquivo de operações 
urbanísticas.

10.6 — Gerir o arquivo geral de forma integrada e em conformidade 
com as leis e normas em vigor;

10.7 — Zelar pela conservação dos documentos arquivados, propondo 
medidas de ação que garantam a sua preservação.

11 — Garantir a gestão operacional e logística do edifício dos paços 
do concelho, nomeadamente no que se refere à limpeza e higienização 
e serviços de segurança.

12 — Sistemas de Informação e Reporte:
12.1 — Garantir a atualização de um sistema de informação de 

suporte ao acompanhamento da atividade municipal no âmbito das 
competências acima enunciadas que permita a avaliação dos resul-
tados da mesma;

12.2 — No âmbito das competências acima referidas, assegurar a 
prestação de informação aos órgãos do Município e cumprir as obri-
gações declarativas requeridas por entidades externas no âmbito da 
atividade realizada.

13 — Exercer as demais funções que nesta área de intervenção lhe 
forem determinadas superiormente.

Unidade de Desenvolvimento Comunitário
São competências da Unidade de Desenvolvimento Comunitário, 

designadamente:
1 — Desenvolvimento Económico, Humano e Social:
1.1 — Planear e desenvolver ou propor e instruir processos de apoio 

no âmbito de interesse municipal, bem como assegurar a requisição dos 
meios internos para a concessão do apoio de acordo com o aprovado 
superiormente;

1.2 — Manter atualizada a carta escolar a integrar nos planos diretores 
municipais;

1.3 — Desenvolver políticas, fomentar, dinamizar e participar, em 
cooperação com instituições ou em parceria com a administração re-
gional, em programas e projetos de desenvolvimento social de âmbito 
municipal, designadamente nos domínios seguintes:

1.3.1 — Da igualdade de oportunidades, da melhoria da qualidade 
de vida e do reforço da coesão social;

1.3.2 — Do desenvolvimento económico local;
1.3.3 — Da promoção da educação para a formação ao longo da vida, 

cidadania e participação cívica;
1.3.4 — Da promoção da solidariedade, empreendedorismo e eco-

nomia social;
1.3.5 — Da qualificação dos tempos livres e desenvolvimento co-

munitário dos munícipes;
1.3.6 — Da capacitação, informação e formação junto dos munícipes 

numa ótica de desenvolvimento psicossocial;
1.3.7 — Da promoção do bem -estar e dos hábitos de vida saudável.
2 — Fomentar e gerir o parque habitacional de arrendamento social, 

em articulação com o Comando de Meios Operacionais e de Proteção 
Civil, no que toca às intervenções de conservação e manutenção dos 
mesmos;

3 — Dar apoio administrativo aos conselhos e comissões municipais, 
designadamente:

3.1 — Conselho Municipal de Juventude;
3.2 — Conselho Municipal de Educação;
3.3 — Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Angra do He-

roísmo.
4 — Dar apoio administrativo e instrução de processos, designa-

damente:
4.1 — Regulamento de atribuição de Bolsas de Estudo (BOLSAN-

GRA);
4.2 — Regulamento de Apoio a Atividades de Interesse Municipal.
5 — Desporto e Tempos Livres:
5.1 — Gerir os espaços, instalações e equipamentos do parque des-

portivo municipal, designadamente, pavilhão municipal, campo de té-
nis, campo de jogos municipal, pavilhão Luís Bretão, zonas balneares, 
parques de campismo, parques infantis e jardim dos Corte Reais, entre 
outros, em articulação com o Comando de Meios Operacionais e de 
Proteção Civil, no que toca às intervenções de conservação e manu-
tenção dos mesmos;

5.2 — Gerir e supervisionar o trabalho dos vigilantes afetos aos espa-
ços, instalações e equipamentos, referidos na alínea anterior;
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5.3 — Dar apoio administrativo e instruir processos, designada-
mente:

5.3.1 — Regulamento de Apoio às Coletividades Desportivas e Atletas 
Individuais;

5.3.2 — Candidaturas ao programa Bandeira Azul;
5.3.3 — Contratação dos nadadores salvadores;
5.3.4 — Candidaturas ao programa Praia Acessível.
5.4 — Promover a utilização pública de equipamentos pertencentes a 

coletividades e escolas através de protocolos de colaboração;
5.5 — Apoiar técnica e logisticamente a realização de manifestações 

desportivas organizadas por coletividades e juntas de freguesia, no 
âmbito de parcerias desenvolvidas com estas entidades;

5.6 — Apoiar técnica e logisticamente ações de formação para agentes 
desportivos e associativos;

5.7 — Conceber e organizar iniciativas de animação dos espaços/ins-
talações, utilizados para ocupação de tempos livres e lazer;

5.8 — Conceber e organizar iniciativas de bem -estar e promoção de 
hábitos de vida saudável diretamente ou em parceria com outras enti-
dades, junto do munícipes ou colaboradores da Autarquia;

5.9 — Conceber e organizar iniciativas de qualificação dos tempos 
livres e desenvolvimento comunitário dos munícipes, numa otica de 
aprendizagem ao longo da vida e de envelhecimento ativo.

6 — Garantir a gestão operacional e logística dos edifícios municipais, 
identificados na alínea a), nomeadamente no que se refere à limpeza e 
higienização e serviços de segurança;

7 — Garantir a gestão operacional e limpeza e a boa manutenção 
das instalações sanitárias públicas, designadamente, parque despor-
tivo municipal, pavilhão municipal, campo de ténis, campo de jogos 
municipal, zonas balneares, parques de campismo e parques infantis, 
entre outros;

8 — Sistemas de Informação e Reporte:
8.1 — Garantir a atualização de um sistema de informação de suporte 

ao acompanhamento da atividade municipal no âmbito das compe-
tências acima enunciadas que permita a avaliação dos resultados da 
mesma;

8.2 — No âmbito das competências acima referidas, assegurar a pres-
tação de informação aos órgãos do Município e cumprir as obrigações 
declarativas requeridas por entidades externas no âmbito da atividade 
realizada.

9 — Exercer as demais funções que nesta área de intervenção lhe 
forem determinadas superiormente.

Unidade de Promoção Municipal e Cultura
São competências da Unidade de Promoção Municipal e Cultura, 

designadamente:
1 — Gestão de Parcerias:
1.1 — Identificação de parcerias ou parceiros adequados à prossecu-

ção dos objetivos da respetiva unidade;
1.2 — Desenvolver mecanismos de monitorização e revisão de rela-

ções de parceria, bem como avaliação das mesmas;
1.3 — Gerir, acompanhar e manter atualizados os processos de ge-

minação com outras cidades.
2 — Promoção Territorial e Turismo:
2.1 — Assegurar sempre que solicitado a participação e representação 

em parcerias de promoção do turismo local;
2.2 — Propor a definição das políticas de turismo que digam respeito 

ao concelho, prosseguidas pelos organismos ou instituições envolvidas;
2.3 — Planear e desenvolver ações de promoção integrada do con-

celho.
3 — Património Histórico, Cultural e Arqueológico:
3.1 — Planear e gerir o património cultural do Município, sem preju-

ízo das competências cometidas a outras entidades no mesmo âmbito;
3.2 — Participar, mediante a celebração de protocolos com entidades 

públicas, particulares ou cooperativas, na conservação e recuperação do 
património e das áreas classificadas;

3.3 — Organizar e manter atualizado um inventário do património 
cultural existente no Município;

3.4 — Gerir museus, edifícios e sítios classificados municipais;
3.5 — Desenvolver estudos e trabalhos de natureza arqueológica;
3.6 — Zelar pela conservação, reabilitação, revitalização e promoção 

do património histórico e arqueológico do concelho;
3.7 — Promover as medidas necessárias à conservação e revitalização 

do centro histórico do concelho;
3.8 — Dar apoio administrativo aos conselhos e comissões munici-

pais, designadamente, Comissão Municipal de Toponímia.
4 — Cultura:
4.1 — Promover e realizar ações que visem a dinamização cultural;
4.2 — Assegurar a gestão dos recintos culturais, designadamente do 

Teatro Angrense, Centro Cultural e de Congressos, Pavilhão das San-
joaninas e similares, em articulação com o Comando de Meios Opera-

cionais e de Proteção Civil, no que toca às intervenções de conservação 
e manutenção dos mesmos;

4.3 — Conceber e organizar iniciativas e programas culturais de 
âmbito municipal e intermunicipal, bem como concretizar programas 
específicos que estimulem a criação cultural;

4.4 — Estabelecer contactos com outras entidades da administração 
central, regional, local, organismos internacionais e associações da área 
cultural, que visem realizações no concelho;

4.5 — Conceber e organizar iniciativas e programas culturais que 
fomentem as artes na área do Município;

4.6 — Dar apoio administrativo aos conselhos e comissões municipais, 
designadamente, Conselho Local da Cultura — GERACULTURA.

5 — Garantir a gestão operacional e logística dos edifícios municipais, 
identificados na alínea a) no que se refere à limpeza e higienização e 
serviços de segurança.

6 — Promoção do Município:
6.1 — Recolher, analisar e difundir toda a informação veiculada pelos 

órgãos de comunicação social de interesse para o concelho, organizando 
para o efeito um arquivo;

6.2 — Proceder à recolha de propostas e assegurar a informação aos 
munícipes sobre a atividade municipal para inclusão nas publicações 
municipais e portal do Município;

6.3 — Promover e participar ativamente no desenvolvimento de ações 
de promoção do Município e de divulgação da sua imagem;

6.4 — Coordenar a publicidade do Município nos órgãos de comu-
nicação social;

6.5 — Apoiar na organização de visitas ao concelho, no âmbito da 
receção de entidades individuais ou coletivas, em articulação com o 
Gabinete de Apoio à Presidência;

6.6 — Dar apoio às relações estabelecidas e eventos protocolares 
promovidos pelo Município e ou com outras entidades e assegurar o 
seu registo fotográfico e ou de vídeo;

6.7 — Assegurar a preparação de convites para atos e eventos de 
iniciativa municipal e participar na sua organização, em articulação 
com o Gabinete de Apoio à Presidência;

6.8 — Assegurar e apoiar em matéria de relações públicas e marketing 
e estabelecer o intercâmbio informativo com os órgãos da comunicação 
social, nomeadamente para divulgação de comunicados, informações, 
iniciativas e outras matérias de interesse do Município;

6.9 — Preparar notas informativas para os órgãos de comunicação 
social, em articulação com o Gabinete de Apoio à Presidência;

6.10 — Assegurar a convocação e realização de conferências de 
imprensa;

6.11 — Analisar propostas de publicação de edições de caráter di-
vulgativo e promocional que informem e orientem os visitantes e que 
garantam uma boa imagem do Município nas suas variadas potencia-
lidades.

7 — Sistemas de Informação e Reporte:
7.1 — Garantir a atualização de um sistema de informação de suporte 

ao acompanhamento da atividade municipal no âmbito das competências 
acima enunciadas que permita a avaliação dos resultados da mesma.

7.2 — No âmbito das competências acima referidas, assegurar a pres-
tação de informação aos órgãos do Município e cumprir as obrigações 
declarativas requeridas por entidades externas no âmbito da atividade 
realizada.

8 — Exercer as demais funções que nesta área de intervenção lhe 
forem determinadas superiormente.

V.Disposição transitória
Aos dirigentes cujas comissões de serviço foram mantidas até ao 

respetivo termo serão afetas competências de superintendência em áreas 
e serviços a definir por despacho do presidente da câmara municipal, no 
âmbito da sua competência de gestão e direção de recursos humanos.

Estrutura de subunidades orgânicas municipais e outras unidades sem 
tipologia definida diretamente dependentes do Presidente da Câmara 
Municipal

I. Preâmbulo
Considerando:
1 — As disposições do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 

bem como da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro;

2 — A aprovação do modelo de organização interna dos serviços 
municipais e da definição dos números máximos de unidades orgânicas 
flexíveis, subunidades orgânicas e equipas de projeto, pela Assembleia 
Municipal de Angra do Heroísmo, em sessão de 27 de dezembro de 
2012;

3 — A aprovação pela Câmara Municipal das competências e atribui-
ções das unidades orgânicas flexíveis, em reunião de 28 de dezembro 
de 2012;
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4 — Que compete ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 8.º e do n.º 5, do artigo 10.º, do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, a criação e determinação de competências e atribuições 
das subunidades orgânicas dentro dos limites fixados pela Assembleia 
Municipal;

5 — Que compete ao Presidente da Câmara Municipal dirigir o ser-
viço municipal de proteção civil, nos termos do artigo 9.º, n.º 3 da Lei 
n.º 65/2007, de 12 de novembro;

6 — Que o comandante operacional municipal depende hierarquica e 
funcionalmente do Presidente da Câmara Municipal, a quem compete a 
sua nomeação, nos termos do artigo 13.º, n.º 2 da mesma lei.

Determino o seguinte:

II. Subunidades
As subunidades orgânicas integradas nas unidades orgânicas flexíveis 

são criadas por despacho do Presidente da Câmara, dentro dos limites 
estabelecidos pela Assembleia Municipal e coordenadas por um coor-
denador técnico da carreira de assistente técnico ou por um trabalhador 
designado para o exercício da função de coordenador técnico integrado 
nas carreiras específicas de informática, nomeadamente especialistas e 
os técnicos de informática do grau 3 da respetiva carreira ou de grau 
inferior, sempre que não existam efetivos no organismo com o perfil 
adequado em grau superior.

III. Identificação das subunidades orgânicas
As subunidades orgânicas do Município de Angra do Heroísmo 

encontram -se hierarquicamente dependentes das seguintes unidades 
orgânicas flexíveis:

Dependentes da Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos:
Contratação Pública e Gestão Patrimonial;
Contabilidade;
Tesouraria.
Dependentes da Unidade de Urbanismo:
Gestão Processual.
Dependentes da Unidade de Serviços Integrados:
Gestão Documental e Logística;
Centro de Atendimento Integrado.
Dependentes do Presidente da Câmara Municipal:
Informática.

IV. Definição das subunidades orgânicas
As competências das subunidades orgânicas com vista à plena pros-

secução das atribuições do Município, segundo os princípios estabele-
cidos no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, são 
as seguintes:

Competências comuns às subunidades orgânicas
Sem prejuízo das orientações genéricas do presente modelo e das 

competências comuns às unidades orgânicas flexíveis definidas pela 
Câmara Municipal, devem os serviços municipais e os seus funcionários 
colaborar entre si para a obtenção das melhores condições de eficiência 
da atividade do Município no desempenho das suas funções, de acordo 
com os objetivos definidos pelos órgãos municipais. Assim, compete 
genericamente a todas as subunidades orgânicas:

1 — Articular a sua atividade com os demais serviços municipais de 
quem recebem ou prestam apoio;

2 — Executar outras atribuições que lhe sejam superiormente come-
tidas em matéria administrativa, técnica ou executória;

3 — Executar outras atribuições que lhe sejam superiormente come-
tidas no âmbito de sistemas de controlo interno e qualidade;

4 — Prestar as informações de caráter técnico -administrativo que 
lhe forem solicitadas pelos órgãos municipais através do respetivo Pre-
sidente;

5 — Submeter a despacho os assuntos da sua competência;
6 — Promover a execução das decisões da Câmara Municipal refe-

rentes à sua área de atuação e contribuir para a melhoria da eficácia e 
eficiência dos respetivos serviços;

7 — Fornecer elementos de trabalho destinados à elaboração das 
Grandes Opções do Plano, Documentos de Prestação de Contas e outros 
relatórios de atividade;

8 — Providenciar as medidas mais adequadas à gestão dos recursos 
humanos afetos à subunidade, em termos de eficácia e economia, pro-
movendo a sua integração, motivação, valorização e desenvolvimento 
profissional, garantindo o cumprimento do dever de assiduidade e asse-
gurando a eficiência nos métodos e processos de trabalho;

9 — Elaborar e submeter a aprovação as instruções, circulares, regu-
lamentos e normas que forem julgadas necessárias ao correto exercício 
da atividade da subunidade, sem prejuízo das competências específicas 
da Unidade de Serviços Integrados, em matéria de qualidade e confor-
midade legal;

10 — Gerir e zelar pelos equipamentos e bens afetos, informando a 
unidade com responsabilidade de inventariação e cadastro das alterações 
patrimoniais dos mesmos, bem como pela qualidade das instalações 
utilizadas;

11 — Recolher, tratar e fornecer informações estatísticas relativas ao 
desenvolvimento das suas atividades, quer no respeitante a resultados, 
quer a recursos;

12 — Realizar ou propor a realização de estudos específicos neces-
sários à prossecução dos seus objetivos;

13 — Participar nos trabalhos e estudos de natureza plurissectorial, 
sempre que as matérias o justifiquem;

14 — Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes;
15 — Garantir a circulação da informação e comunicação interservi-

ços, necessária ao correto desenvolvimento das respetivas competências.

Dependentes da Unidade de Gestão Financeira
e Recursos Humanos

Contratação Pública e Gestão Patrimonial
São competências da Subunidade orgânica Contratação Pública e 

Gestão Patrimonial, designadamente:
1 — Contratação Pública
1.1 — Gerir e atualizar os diretórios e catálogos no âmbito da con-

tratação pública do Município, tipificando os bens e serviços alvo de 
aquisição e identificando os fornecedores frequentes dos mesmos;

1.2 — Assegurar a gestão da plataforma eletrónica de contratação 
pública, sem prejuízo das competências da subunidade de Informática 
no que respeita à políticas de segurança e acesso dos utilizadores e das 
competências específicas das entidades competentes para autorização 
da despesa e júri dos procedimentos;

1.3 — Desenvolver ações de auscultação das restantes unidades orgâ-
nicas no âmbito das suas necessidades de bens e serviços, com intuito da 
sistematização de planos anuais de aquisições, potenciando a eficiência 
e racionalidade da contratação;

1.4 — Desenvolver mecanismos de alerta/sinalização às restantes 
unidades orgânicas dos terminus dos procedimentos de contratação 
pública relativamente às áreas de competência daquelas unidades;

1.5 — Assegurar a gestão processual de todos os processos de con-
tratação de obras públicas, concessão de obras públicas, concessão de 
serviços públicos, locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços, até à formação do contrato, através dos procedimentos adequa-
dos para o efeito, de acordo com as regras legais aplicáveis, sem prejuízo 
das competências de outras unidades no âmbito da produção de peças 
de especificação técnica de suporte aos procedimentos;

1.6 — Assegurar a gestão processual de todos os processos de contra-
tação de obras públicas, locação ou aquisição de bens móveis e aquisição 
de serviços no âmbito de procedimentos simplificados de contratação;

1.7 — No âmbito da gestão da execução de contratos de locação ou 
aquisição de bens móveis e aquisição de serviços:

1.7.1 — Manter um registo atualizado dos contratos em vigência e 
assegurar a emissão das requisições referentes aos mesmos de acordo 
com as solicitações dos serviços requisitantes;

1.7.2 — Monitorizar a execução dos contratos e desenvolver ins-
trumentos, em colaboração com as restantes unidades orgânicas, que 
permitam aferir da satisfação com os serviços ou bens adquiridos, pro-
movendo a qualificação de fornecedores;

1.7.3 — Efetuar um controlo das condições de garantia e as garantias 
prestadas pelos adjudicatários, nomeadamente no que se refere aos 
prazos das mesmas;

1.7.4 — Controlar o circuito de validação de faturas ou outros docu-
mentos contabilísticos enquadrados nestes mesmos contratos;

1.8 — Proceder ao arquivo intermédio dos processos e documentos 
originais referentes a processos de contratação pública, sem prejuízo 
das competências em matéria de arquivo intermédio e definitivo pela 
Subunidade de Gestão Documental e Logística;

1.9 — Garantir o reporte a entidades externas nos termos definidos 
por lei ou outras normas tutelares.

2 — Gestão Patrimonial:
2.1 — Proceder ao inventário e cadastro do património móvel, imóvel 

e incorpóreo do Município, cumprindo as normas aplicáveis à admi-
nistração local;

2.2 — Assegurar o registo de propriedade de todos os bens que a 
isso estejam sujeitos;
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2.3 — Assegurar a gestão dinâmica do imobilizado móvel do municí-
pio, implementando um sistema de responsabilização, controlo e reporte 
das operações subjacentes às alterações patrimoniais ou da afetação 
e localização, procedendo à atualização do inventário municipal em 
conformidade com as mesmas;

2.4 — Realizar e coordenar os procedimentos de controlo periódico 
instituídos no âmbito do sistema de controlo interno;

2.5 — Proceder às validações e conferências necessárias para concilia-
ção contabilística e patrimonial e efetivação do cálculo das amortizações 
de acordo com as normas aplicáveis.

3 — Gestão de stocks:
3.1 — Promover a organização, registo e atualização permanente do 

inventário de existências em armazém com um efetivo controlo contínuo 
de todas as suas entradas e saídas;

3.2 — Proceder ao armazenamento e zelar pelo bom acondiciona-
mento e conservação dos bens em stock;

3.3 — Propor a constituição e reaprovisionamento racional de stocks, 
em consonância com critérios definidos em articulação com os serviços 
utilizadores;

3.4 — Proceder ao registo das regularizações necessárias, bem como 
do movimento de fecho dos meses para cálculo das existências mensais;

3.5 — Realizar e colaborar nos procedimentos periódicos de controlo 
que lhe forem cometidos pelo sistema de controlo interno.

4 — Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que forem 
determinados pelo Presidente da Câmara Municipal.

Contabilidade
São competências da Subunidade orgânica Contabilidade, designa-

damente:
1 — Proceder ao registo contabilístico de todos os factos patrimoniais 

e operações de natureza orçamental, bem como observar os princípios 
geralmente aceites e princípios fiscais constantes de toda a legislação 
e o conjunto de normas disciplinadoras da contabilidade pública e fi-
nanças locais;

2 — Assegurar os registos inerentes ao sistema de contabilidade de 
custos, afetação de proveitos e apuramento de resultados, efetuando o 
controlo das operações realizadas pelos restantes serviços municipais 
com relevância para o sistema, de modo a determinar os resultados por 
cada bem ou serviço, atividade ou obra municipal e função;

3 — Desenvolver as ações necessárias ao cumprimento atempado das 
obrigações de natureza contributiva e fiscal, decorrentes da atividade 
desenvolvida pelo Município;

4 — Registar e emitir guias de recebimento, relativamente a receita 
municipal proveniente de outras entidades externas, designadamente 
empresas municipais;

5 — Proceder à emissão das autorizações/ordens de pagamento, bem 
como dos documentos que titulam outras operações relativas a dispo-
nibilidades e assegurar a articulação de circuitos e procedimentos com 
a Tesouraria;

6 — Desenvolver mecanismos de alerta/sinalização para emissão 
das ordens de pagamentos respeitantes ao pagamento na totalidade ou 
em tranches dos apoios deliberados pelo órgãos executivo, conforme 
os prazos estabelecidos nas mesmas deliberações ou, na sua ausência, 
solicitar diretivas superiores sobre o prazo para o efeito;

7 — Executar as ações necessárias à elaboração dos documentos de 
prestação de contas do Município;

8 — Preparar os elementos conducentes à elaboração dos documentos 
previsionais, bem como às respetivas modificações;

9 — Realizar as operações de controlo cometidas pelo sistema de 
controlo interno de acordo com a organização, políticas, métodos e 
procedimentos nomeadamente em matéria de conferência periódica 
entre os registos contabilísticos de existências, movimentos do período 
e a inventariação física das mesmas, bem como entre o imobilizado e 
os correspondentes registos;

10 — Assegurar, de acordo as disposições do sistema de controlo 
interno e designação superior, as operações de verificação e controlo 
dos movimentos de tesouraria e fundos de maneio;

11 — Verificar o cumprimento, pelos serviços emissores de receita, 
das normas e disposições legais aplicáveis à liquidação e arrecadação 
de receitas municipais por entidades diversas do tesoureiro, assegu-
rando a articulação dos circuitos documentais entre o serviço emissor 
e a Tesouraria;

12 — Elaborar relatórios, mapas e outros elementos demonstrativos 
da situação económica, patrimonial e financeira do Município, bem 
como efetuar a análise dos referidos indicadores, propondo as medidas 
corretivas necessárias à reposição dos imperativos legais em matéria 
de equilíbrio das contas;

13 — Elaborar, em colaboração com a Tesouraria, elementos demons-
trativos e previsionais da situação monetária do Município, com vista 
ao planeamento e controlo de tesouraria;

14 — Efetuar o reporte, no âmbito das suas áreas de competência, às 
entidades determinadas por lei ou outras normas tutelares, nos termos e 
nos prazos estipulados nas mesmas;

15 — Manter devidamente organizado o arquivo contabilístico cor-
rente, promovendo a sua transferência para arquivo intermédio após 
finda cada gerência.

16 — Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que forem 
determinados pelo Presidente da Câmara Municipal.

Tesouraria
São competências da Subunidade orgânica Tesouraria, designada-

mente:
1 — Assegurar a guarda e segurança de fundos, montantes e docu-

mentos sob a sua responsabilidade;
2 — Efetuar o recebimento e respetivo registo das diferentes receitas 

municipais e a entrega dos correspondentes documentos de quitação;
3 — Efetuar o pagamento e respetivo registo das diferentes despesas 

municipais e a conferência dos correspondentes documentos compro-
vativos;

4 — Realizar depósitos, transferências e levantamentos e correspon-
dente registo, segundo princípios de segurança e orientações superiores 
em matéria de rentabilização dos fundos e demais disposições previstas 
no sistema de controlo interno;

5 — Efetuar os registos inerentes às demais operações de movimen-
tação de disponibilidades;

6 — Elaborar e conferir os mapas de encerramento diário, remetendo-
-os com esta periodicidade à Subunidade Contabilidade, conjuntamente 
com os respetivos documentos que suportam os movimentos de dispo-
nibilidades;

7 — Atestar a verificação dos fundos, montantes e documentos à sua 
guarda, pelos responsáveis designados para o efeito, nos termos legais 
e regulamentares aplicáveis;

8 — Garantir o controlo das contas correntes com as diferentes ins-
tituições bancárias responsáveis pelo movimento das disponibilidades 
financeiras do Município;

9 — Controlar e reportar o cumprimento das regras instituídas para 
a entrega dos montantes das receitas cobradas por entidades diversas 
do tesoureiro;

10 — Elaborar, em colaboração com a Subunidade Contabilidade, 
relatórios, mapas e outros elementos demonstrativos da situação mo-
netária do Município, bem como outros que sejam determinados, com 
vista ao planeamento e controlo de tesouraria.

11 — Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que forem 
determinados pelo Presidente da Câmara Municipal.

Dependentes da Unidade de Urbanísmo;

Gestão Processual
São competências da Subunidade orgânica Gestão Processual, de-

signadamente:
1 — Efetuar a gestão processual dos procedimentos de gestão urba-

nística e de outras operações no âmbito do Regime Jurídico de Urbani-
zação e Edificação e demais normativos aplicáveis nesta matéria, bem 
como no âmbito de atividades comerciais, industriais de competência 
municipal de acordo com as atribuições da Unidade de Urbanismo, 
nomeadamente:

1.1 — Efetuar o registo e organização dos processos, bem como 
controlar a sua movimentação técnico -administrativa de modo a garantir 
o cumprimento dos prazos legais e normas vigentes;

1.2 — Assegurar a conferência, informação, preparação e realização 
de demais atos administrativos, designadamente as notificações ou comu-
nicações de qualquer natureza, relativos a assuntos tratados pela unidade 
orgânica flexível da qual depende e da própria subunidade orgânica;

1.3 — Dar cumprimento aos processos de decisão, nomeadamente 
emitir os alvarás, autorizações, certidões e outros documentos previs-
tos na lei ou nos regulamentos decorrentes das operações urbanísticas 
e de outras operações no âmbito de atividades comerciais, industriais 
de competência municipal de acordo com as atribuições da Unidade 
de Urbanismo.

2 — Garantir a atualização de um sistema de informação de suporte ao 
acompanhamento dos processos instruídos/submetidos no atendimento 
multicanal, no âmbito das suas competências e prestar as informações 
necessárias ao Centro de Atendimento Integrado nesta perspetiva;

3 — Gerir o arquivo relativo a operações urbanísticas e projetos de 
investimentos municipais, de forma integrada e em conformidade com 
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as leis e normas em vigor, assegurando o acesso à documentação em 
condições de segurança e rapidez;

4 — Assegurar o encaminhamento e arquivar os documentos do Mu-
nicípio relativos a operações urbanísticas e projetos de investimentos 
municipais;

5 — Zelar pela conservação dos documentos arquivados;
6 — Assegurar o serviço de reprografia transversal a todas as unidades 

e subunidades;
7 — Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que forem 

determinados pelo Presidente da Câmara Municipal.

Dependentes da Unidade de Serviços Integrados

Gestão Documental e Logística
São competências da subunidade orgânica Gestão Documental e 

Logística, designadamente:
1 — Definir, atualizar, divulgar e verificar o cumprimento das regras 

de arquivo físico e digital corrente, intermédio e final dos documen-
tos do Município, em conformidade com as leis e normas em vigor, 
assegurando o acesso à documentação em condições de segurança e 
rapidez, salvo no que toca ao arquivo relativo a operações urbanísticas 
e investimentos municipais;

2 — Definir, atualizar, divulgar e verificar o cumprimento das regras 
em matéria de gestão do diretório de entidades;

3 — Gerir os diretórios e a documentação nos suportes de arquivo 
físico e digitais finais de forma integrada em conformidade com a política 
estabelecida para o funcionamento do sistema de gestão documental, 
sem prejuízo das competências específicas da subunidade de Informática 
em matéria de arquivos digitais;

4 — Assegurar a receção, registo, encaminhamento e arquivo dos 
documentos remetidos ao Município pelos canais de correspondência 
física;

5 — Assegurar a expedição de documentos pelos canais de corres-
pondência física;

6 — Assegurar a receção nos espaços comuns do edifício dos Paços 
do Concelho, efetuando a triagem e encaminhamento do público para 
as diferentes áreas de atendimento;

7 — Gerir e operacionalizar os serviços de comunicação telefónica, 
sem prejuízo das competências de gestão dos sistemas e equipamentos 
de suporte pela subunidade de Informática, nomeadamente atendimento, 
encaminhamento de comunicações exteriores e internas e realização de 
chamadas para o exterior por solicitação dos restantes serviços;

8 — Assegurar a operacionalização de ações de apoio logístico a 
outras unidades orgânicas, nomeadamente no âmbito da circulação e 
remessa física de documentos e outros bens e equipamentos municipais;

9 — Preparar a ordem de trabalhos e expediente das sessões da As-
sembleia Municipal, elaborar as respetivas atas e promover o encami-
nhamento dos processos após deliberação da Assembleia Municipal;

10 — Preparar a ordem de trabalhos das reuniões da Câmara Mu-
nicipal, elaborar as respetivas atas e promover o encaminhamento dos 
processos, após aprovação das deliberações, para os serviços respon-
sáveis pela sua execução;

11 — Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que forem 
determinados pelo Presidente da Câmara Municipal.

Centro de Atendimento Integrado;
São competências da Subunidade orgânica Centro de Atendimento 

Integrado, designadamente:
1 — Atendimento Multicanal:
1.1 — Assegurar o atendimento permanente, presencial e personali-

zado do munícipe e outras entidades que se relacionem com o Município 
em todas as áreas de atuação municipal, com exceção da representação 
política e institucional;

1.2 — Gerir e operacionalizar os canais complementares de aten-
dimento não presencial, nomeadamente, atendimento online, portal 
eletrónico e correio eletrónico específico do Centro de Atendimento 
Integrado, em articulação com a subunidade de Informática;

1.3 — Gerir e coordenar os espaços de atendimento físico do Muni-
cípio, gerindo os sistemas de gestão de filas de espera, com exceção da 
receção e acompanhamento do público nos espaços comuns do edifício 
dos Paços do Concelho e atendimento técnico no âmbito de outras 
unidades orgânicas;

1.4 — Efetuar a marcação de sessões de atendimento técnico no 
âmbito de outras unidades orgânicas, mediante a coordenação e gestão 
colaborativa da agenda pela unidade visada;

1.5 — Garantir a criação de conteúdos, formulários e documentação 
suporte aos processos rececionados, em colaboração com as unidades 
orgânicas responsáveis pelas matérias objeto de atendimento multi-
canal;

1.6 — Prestar informações de âmbito geral sobre os serviços, as prin-
cipais áreas de intervenção municipal, programas e iniciativas municipais 
e sobre os processos em curso a pedido dos requerentes;

1.7 — Rececionar e encaminhar informações sobre situações reporta-
das pelos munícipes e outras entidades que se relacionem com o Municí-
pio, no âmbito de necessidades de intervenção municipal requeridas;

1.8 — Efetuar a receção, registo informático e encaminhamento dos 
processos de reclamação e sugestão para os serviços competentes.

2 — Gestão Processual
2.1 — Realizar e controlar a gestão processual associada aos proce-

dimentos de informação, comunicação, licenciamento ou autorização 
municipal, serviços prestados e bens vendidos, com exceção das com-
petências cometidas especificamente à Unidade de Urbanismo.

2.2 — Garantir a atualização de um sistema de informação de suporte 
ao acompanhamento dos processos instruídos/submetidos no âmbito do 
atendimento multicanal.

3 — Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que forem 
determinados pelo Presidente da Câmara Municipal.

Dependente do Presidente da Câmara Municipal

Informática
São competências da subunidade orgânica Informática, designada-

mente:
1 — Estudar, propor e apoiar a tomada de decisões no que respeita 

à estratégia no âmbito do modelo lógico e físico das bases de dados e 
plataformas tecnológicas, que garantam as premissas de modernização, 
otimização e normalização do funcionamento dos serviços municipais;

2 — Administrar a arquitetura de sistemas, de informação e comuni-
cações do Município, mantendo atualizado o seu cadastro, e garantindo 
a sua operacionalidade, disponibilidade adequada e a sua salvaguarda;

3 — Proceder à instalação e gerir o parque tecnológico instalado e os 
equipamentos de comunicações e áudio -visual, promovendo a respetiva 
manutenção e renovação, garantindo o desempenho, assegurando a con-
formidade legal dos mesmos, em matéria de sistemas e tecnologias de 
informação, no que ao licenciamento e aquisição de direitos de utilização 
de software e hardware diz respeito;

4 — Gerir os espaços TIC e instruir as candidaturas para os mesmos 
espaços junto das entidades competentes;

5 — Garantir a disponibilidade de equipamentos, de aplicações e de 
apoio ao utilizador;

6 — Definição e implementação de políticas de segurança nos sis-
temas informáticos, nomeadamente políticas de acessos, autenticação 
e partilha, assegurando a execução dos procedimentos destinados a 
permitirem a adequada manutenção e proteção dos arquivos digitais e 
ficheiros do equipamento, qualquer que seja o seu suporte;

7 — Proceder à instalação a atualização de hardware e software, 
gerindo as versões de software de base aplicacional instaladas, asse-
gurando o suporte e a elaboração de normas e orientações destinadas 
aos utilizadores;

8 — Promover o planeamento e gestão de conteúdos (intranet e in-
ternet), gerindo as bases de dados e arquivos digitais internos, que 
possam ser acessíveis aos munícipes para consulta, sem prejuízo das 
competências de normalização e produção associadas a outras unidades 
orgânicas;

9 — No âmbito dos projetos de cariz tecnológico, ou em matéria de 
sistemas de informação e comunicação do município, planear e gerir as 
fases de implementação no âmbito das suas competências, monitorizando 
o seu efetivo desenvolvimento, teste e implementação;

10 — Identificar, formular propostas e monitorizar ações no âmbito 
das necessidades de desenvolvimento e ou correção dos sistemas em 
uso no município;

11 — Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que forem 
determinados pelo Presidente da Câmara Municipal.

Unidades sem tipologia definida, diretamente dependentes 
do Presidente da Câmara Municipal

Identificação dos Gabinetes ou Serviços
Comando de Meios Operacionais e de Proteção Civil;
Saúde Pública Veterinária;
Gabinete de Apoio à Presidência.
Comando de Meios Operacionais e de Proteção Civil
Ao Comando de Meios Operacionais e de Proteção Civilcompete, 

nomeadamente:
1 — Proteção civil e defesa dos recursos naturais:
1.1 — Coordenar as operações relativas à prevenção, socorro e assis-

tência, em especial em situações de catástrofe e calamidades públicas, 
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promovendo, junto de várias entidades, a disponibilização dos meios para 
a satisfação das necessidades básicas das populações atingidas, colabo-
rando e intervindo no restabelecimento das condições sócio -económicas 
e ambientais das comunidades afetadas;

1.2 — Proceder ao levantamento, análise, estudo, previsão, avalia-
ção e prevenção de riscos coletivos e vulnerabilidades do Concelho, 
desenvolvendo planos de emergência e de proteção civil e assegurando 
a respetiva atualização;

1.3 — Coordenar e manter atualizada a inventariação dos recursos e 
meios disponíveis facilmente mobilizáveis a nível local;

1.4 — Estudar soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, 
a prestação de socorros e de assistência, bem como a evacuação, o 
alojamento e o abastecimento das populações;

1.5 — Criar condições para a mobilização rápida e eficiente das 
organizações, recursos humanos e meios disponíveis, inscrevendo no 
respetivo orçamento as verbas necessárias para o efeito;

1.6 — Promover ações de informação e de formação das populações 
visando a sua sensibilização em matéria de medidas preventivas, de auto 
proteção e de colaboração com as autoridades, bem como o estímulo do 
sentido de responsabilidade individual;

1.7 — Criar mecanismos de articulação com todas as entidades públi-
cas e privadas intervenientes em matéria de proteção civil e coordenar 
as ações de socorro em estreita colaboração com as mesmas;

1.8 — Promover a realização de exercícios e treinos para aperfeiço-
amento dos planos e rotina de procedimentos;

1.9 — Manter o serviço regional responsável em matéria de proteção 
civil informado da evolução da situação, solicitando os meios suplemen-
tares, quando necessário, bem como enviando os duplicados dos planos 
de atuação e trabalhos de natureza técnica.

1.10 — Desenvolver e aplicar metodologias de levantamento, análise, 
sistematização e planeamento das necessidades de intervenção dos 
meios operacionais, respeitando as políticas de priorização emanadas 
superiormente.

2 — Meios operacionais:
2.1 — Gerir e supervisionar o trabalho dos encarregados e colabo-

radores afetos aos meios operacionais e proteção civil, bem como os 
vigilantes dos espaço afetos a este Comando;

2.2 — Assegurar a realização das operações de manutenção, con-
servação e reabilitação dos edifícios, equipamentos e infraestruturas 
municipais a efetuar por administração direta e apoio logístico a outras 
entidades;

2.3 — Assegurar a gestão operacional dos cemitérios municipais, 
garantindo o cumprimento das normas regulamentares aplicáveis a este 
tipo de infraestrutura;

2.4 — Assegurar a gestão operacional dos mercados e feiras munici-
pais, garantindo o cumprimento das normas regulamentares aplicáveis 
a este tipo de infraestrutura;

2.5 — Assegurar a gestão operacional dos parques de estacionamento 
municipal;

2.6 — Assegurar a gestão operacional do Parque Industrial, garan-
tindo o cumprimento das normas regulamentares aplicáveis a este tipo 
de infraestrutura;

2.7 — Assegurar a gestão da rede viária municipal, incluindo a rede 
de sinalização horizontal e vertical, parques de estacionamento e outras 
estruturas de apoio aos transportes rodoviários;

2.8 — Assegurar a gestão operacional, criação e contínua melhoria 
da qualidade e funcionalidade dos parques, espaços verdes urbanos e 
património municipal;

2.9 — Garantir a gestão operacional, bem como a limpeza e a 
boa manutenção das praias e das zonas balneares, garantindo o 
cumprimento das normas regulamentares aplicáveis a este tipo de 
infraestrutura;

2.10 — Garantir a gestão operacional e logística dos espaços ou 
edifícios municipais, afetos a este Comando, no que se refere à 
limpeza e higienização e serviços de segurança, designadamente, 
Parques de Estacionamento, Mercado Municipal, Cemitérios e Jar-
dim Público;

2.11 — Assegurar a conservação e manutenção de equipamentos e 
mobiliário urbano;

2.12 — Garantir a gestão operacional e limpeza e a boa manutenção 
das instalações sanitárias públicas, designadamente, as de apoio aos 
cemitérios, mercado municipal, parques de estacionamento e jardim 
público municipal, incluíndo as instalações sitas na rua direita, entre 
outras.

3 — Ambiente e conservação da natureza:
3.1 — Gerir as áreas protegidas de interesse local e participar na gestão 

das áreas protegidas de interesse regional e nacional;
3.2 — Realizar e promover ações de sensibilização da população para 

a necessidade de proteção do ambiente;
3.3 — Gerir e manter o Jardim Público Municipal;

4 — Gestão da frota municipal:
4.1 — Gerir a frota de máquinas e viaturas do Município;
4.2 — Assegurar a gestão operacional e manutenção preventiva e 

corretiva da frota de viaturas e do parque de máquinas do Município;
4.3 — Planear e programar a distribuição e afetação de viaturas e equi-

pamentos pelos diferentes serviços, bem como dos respetivos condutores.
5 — Apoio administrativo aos conselhos e comissões municipais, 

designadamente:
5.1 — Conselho Municipal de Segurança;
5.2 — Comissão Municipal de Proteção Civil.
6 — Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 

que lhes forem cometidos por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Saúde Pública Veterinária:
À Saúde Pública Veterinária compete, nomeadamente:
1 — Prestar apoio técnico aos diversos serviços municipais nas áreas 

da sua especialidade, designadamente ao nível da higiene pública veteri-
nária, sanidade animal, inspeção, controlo e fiscalização higio -sanitária, 
profilaxia e vigilância epidemiológica;

2 — Proceder a captura, remoção, tratamento e detenção de animais, 
nos termos da lei;

3 — Elaborar, promover e acompanhar estudos e projetos de luta 
ecológica, visando o controlo da população animal;

4 — Emitir pareceres referentes a questões higio -sanitárias e de se-
gurança relativas a animais;

5 — Promover ações inerentes à profilaxia da raiva e outras doenças 
transmissíveis por animais;

6 — Assegurar o funcionamento de instalações de alojamento e tra-
tamento animal e demais instalações técnicas associadas;

7 — Gerir o canil municipal e assegurar o registo atualizado de ca-
nídeos nele existentes;

8 — Propor ações a atividades no âmbito das suas competências;
9 — Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 

que lhes forem cometidos por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Gabinete de Apoio à Presidência
Ao Gabinete de Apoio à Presidência, composto por chefe de gabinete, 

adjunto e secretáriado, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de janeiro, compete, nomeadamente:

1 — Assessorar o Presidente da Câmara Municipal nos domínios 
da preparação da sua atuação política e administrativa, nas relações 
institucionais, nacionais e internacionais;

2 — Assegurar a representação do Presidente da Câmara Municipal 
nos atos que por este forem determinados;

3 — Promover os contatos com os serviços da Câmara ou com os 
órgãos municipais;

4 — Coordenar e organizar a agenda, as audiências públicas;
5 — Coordenar e articular a divulgação da atividade da Câmara, dos 

seus serviços e de informação de interesse público, por intermédio de 
meios próprios e de meios externos;

6 — Analisar a imprensa nacional e regional e a atividade da gene-
ralidade da comunicação social de interesse para o Município ou para 
os seus órgãos;

7 — Articular e analisar as propostas de publicidade institucional e 
promocional;

8 — Coordenar e acompanhar e a preparação das cerimónias protoco-
lares dos atos públicos e outros eventos promovidos pela Autarquia;

9 — Coordenar e acompanhar a preparação das visitas das entidades 
externas ao Município;

10 — Coordenar e acompanhar a preparação dos projetos de inter-
câmbio, cooperação e geminação;

11 — Coordenar e acompanhar o apoio técnico aos órgãos delibe-
rativo e executivo;

12 — Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas que forem 
determinados pelo Presidente da Câmara Municipal.

V.Norma revogatória
Com a publicação da presente Estrutura fica expressamente revo-

gado o anterior Regulamento, fica expressamente revogado o anterior 
Regulamento, publicado em 21 de janeiro de 2011, pelo Despacho 
n.º 1745/2011 no Diário da República, 2.ª série, n.º 15.

VI. Entrada em vigor
A presente Estrutura entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2013, ou 

no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República, caso esta 
seja posterior à referida data. 
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 ANEXO I 

  
 II

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Modelo de organização interna dos Serviços Municipalizados
de Angra do Heroísmo (SMAH)

I. Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabeleceu um novo en-

quadramento jurídico para a organização dos serviços das Autarquias Locais.
De acordo com o referido diploma, a organização, a estrutura e o 

funcionamento dos serviços da administração autárquica devem orientar-
-se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e 
da eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria quantitativa e 
qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos cidadãos, 
bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade 
administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Por outro lado, por força da entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto que revogou a anterior legislação que adaptava à Administração 
Local o estatuto do pessoal dirigente dos serviços da administração cen-
tral, regional e local, afigura -se necessária uma reestruturação orgânica, 
tendo por base novos critérios de organização, bem como a redução do 
número de dirigentes.

Com base nas novas regras de reestruturação orgânica, ao município 
angrense, composto no que toca aos SMAH, e segundo enquadramento da-
queles Serviços, é possível o provimento de uma unidade orgânica nuclear.

De acordo com o novo regime, nos Serviços Municipalizados pode 
ser criada uma unidade orgânica nuclear, na figura do Diretor -delegado 
(alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro), uma vez que o provimento de tal cargo dirigente não está 
sujeito a nenhuma condição, nomeadamente o número de habitantes 
do município. Porém, para efeitos de estatuto remuneratório, o Diretor-
-delegado pode ser equiparado ao mais elevado grau de direção previsto 
na estrutura organizativa do município de Angra do Heroísmo, que 
corresponde a Chefe de Divisão Municipal (número 2 do artigo 5.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto).

Para além da estrutura nuclear, propõe -se para os SMAH a criação 
de três unidades orgânicas flexíveis, sendo que uma delas será sempre 
dirigida pelo Diretor -Delegado.

Determina o artigo 6.º do citado Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica e a aprovação 
da estrutura nuclear, caso exista, definindo as correspondentes unidades 
orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades orgânicas 
flexíveis, de subunidades orgânicas, de equipas multidisciplinares e de 
equipas de projeto.

Nestes termos, suportando -se no modelo legal atualmente vigente, 
procede -se à aprovação da estrutura dos SMAH.

II. Modelo de organização interna
A organização interna dos SMAH obedece ao modelo de estrutura hie-

rarquizada, de acordo com o previsto na alínea a), do n.º 1, do artigo 9.º, 
do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a saber:

1 — Estrutura Hierarquizada, aplicada às funções de suporte e or-
ganização dos serviços municipais e às funções de natureza operativa, 
sendo constituída por:

1.1 — Unidades orgânicas nucleares, na figura do Diretor -Delegado, 
que acumulará as funções de direção de uma das unidades orgânicas 
flexíveis;

1.2 — Unidades orgânicas flexíveis, sob a forma de divisões muni-
cipais ou unidades;

1.3 — Subunidades Orgânicas.

III. Fixação da dotação máxima de unidades orgânicas nucleares
1 — A dotação máxima de unidades orgânicas nucleares é fixada em 

1, sendo o cargo provido pelo Diretor -delegado;

IV. Fixação da dotação máxima de unidades orgânicas flexíveis
1 — A dotação máxima de unidades orgânicas flexíveis é fixada em 3, sendo:
Divisão Administrativa e Financeira;
Divisão das Águas;
Divisão de Resíduos, Máquinas, Viaturas e Infraestruturas.
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2 — Duas (2) das unidades orgânicas flexíveis são asseguradas por 
cargos dirigentes, com a qualificação de cargos de direção intermédia 
de 2.º grau, com a designação de Chefe de Divisão Municipal;

3 — Uma (1) das unidades orgânicas flexíveis é dirigida pelo Diretor-
-Delegado, que tem a remuneração equiparada a Chefe de Divisão 
Municipal;

V. Despesas de representação
1 — Aos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º grau são abonadas 

despesas de representação no montante fixado para o pessoal dirigente da 
administração central através do despacho conjunto do Primeiro -Ministro 
e do membro do Governo responsável pela área de Administração Pú-
blica, nos termos do artigo 31.º, n.º 2 da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e do artigo 24.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

2 — São igualmente aplicáveis as atualizações anuais que se verifi-
carem nos montantes fixados a título de despesas de representação para 
o pessoal dirigente da administração central.

VI. Fixação da dotação máxima de subunidades orgânicas
1 — A dotação máxima de subunidades orgânicas é fixada em 5 

(cinco), sendo todas pertencentes à Divisão Administrativa e Finan-
ceira:

Secção de Recursos Humanos e Expediente;
Secção de Contratação Pública;
Secção de Contabilidade, Aprovisionamento e Património;
Secção Comercial e Gestão de Clientes;
Secção de Tesouraria.

VII. Dúvidas e casos omissos
Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento aplicam -se 

as normas legais constantes da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, com as alterações introduzidas pelo artigo 29.º da Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pelo artigo 25.º da Lei n.º 3 -B/2010, 
de 28 de abril e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

VIII. Disposição transitória
1 — Nos termos do artigo 25.º, n.º 7 da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, são mantidas até ao final do respetivo período as seguintes 
comissões de serviço:

1.1 — Da Eng.ª Maria do Anjo Condesso Ekström, Diretora -delegada, 
previstas nos artigos 12.º e 13.º do Despacho n.º 1979/2011, de 26 de 
janeiro, cuja comissão de serviço termina em abril de 2015;

1.2 — Do Eng.º Humberto Manuel da Silva Bettencourt, chefe de 
Divisão Municipal de Águas e Águas Residuais, cuja comissão de 
serviço termina em junho de 2013;

1.3 — Da Eng.ª Ana Cristina Guerreiro Oliveira Mendes, Chefe de 
Divisão Municipal de Resíduos Sólidos, cuja comissão de serviço ter-
mina em janeiro de 2014;

1.4 — Do Eng.º Daniel Cunha Belo Projeto, Chefe de Divisão Mu-
nicipal de Logística, cuja comissão de serviço termina em março de 
2015.

2 — A manutenção das referidas comissões de serviço determina a 
suspensão dos efeitos das correspondentes alterações decorrentes da 
adequação orgânica. Assim, fica suspensa a entrada em vigor:

2.1 — Das competências do Diretor -Delegado, até ao final do período 
da comissão de serviço da atual Diretora -Delegada, Eng.ª Maria do Anjo 
Condesso Ekström;

2.2 — Da Divisão das Águas, até ao final do período da comissão 
de serviço do atual dirigente da Divisão de Águas e Águas Residuais, 
Eng.º Humberto Manuel da Silva Bettencourt;

2.3 — Da Divisão de Resíduos, Máquinas, Viaturas e Infraestruturas, 
até ao final do período da comissão de serviço do atual dirigente da 
Divisão de Resíduos Sólidos, Eng.ª Ana Cristina Guerreiro Oliveira 
Mendes;

2.4 — De algumas das competências da Divisão de Resíduos, Má-
quinas, Viaturas e Infraestruturas, até ao final do período da comissão 
de serviço do atual dirigente da Divisão de Logística, Eng.º Daniel 
Cunha Belo Projeto.

3 — A atual Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade, cujo 
cargo dirigente não está provido e que, por isso, se encontra sob direção 
do Diretor -Delegado, mantém -se em vigor até ao final do período da 
comissão de serviço do atual dirigente da Divisão de Águas e Águas 
Residuais, Eng.º Humberto Manuel da Silva Bettencourt. Nessa altura, 
uma parte das competências da Divisão de Tratamento e Controlo da 

Qualidade passam para a Divisão das Águas e outras ficam sobre a 
alçada do Diretor -Delegado.

4 — Concluindo, com a publicação do diploma que prevê a nova Es-
trutura e Organização dos SMAH apenas entra imediatamente em vigor 
a Divisão Administrativa e Financeira, que resultou da fusão da Divisão 
Administrativa e da Divisão Financeira. As restantes Divisões, bem 
como as competências do Diretor -Delegado, entram progressivamente 
em vigor com as cessações das comissões de serviço acima referidas, 
conforme representado no organigrama A.

5 — O organigrama B prevê a estrutura e organização dos SMAH, 
após o período de transição.

IX. Norma revogatória
Com a publicação da Estrutura e Organização dos SMAH de acordo 

com o presente documento fica revogada a Estrutura e Organização 
prevista no Despacho n.º 1979/2011, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 18, de 26 de janeiro.

X. Entrada em vigor
A presente estrutura orgânica entra em vigor no dia 1 de janeiro de 

2013, ou no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República, 
caso esta seja posterior à referida data.

Modelo de estrutura flexível dos Serviços Municipalizados 
de Angra do Heroísmo (SMAH)

Preâmbulo
Por força da entrada em vigor da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 

que revogou a anterior legislação que adaptava à administração local 
o estatuto do pessoal dirigente dos serviços da administração central, 
regional e local, afigura -se necessária uma reestruturação orgânica, 
tendo por base novos critérios de organização, bem como a redução do 
número de dirigentes.

Por outro lado, a lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, vem estabelecer no-
vas regras atinentes aos serviços municipalizados, entre as quais se des-
tacam a composição do conselho de administração, cujos membros têm 
de ser nomeados pela câmara municipal de entre os seus membros.

A aprovação da adequação das estruturas orgânicas dos municípios 
às regras e critérios previstos nas leis n.os 49/2012, de 29 de agosto, e 
50/2012, de 31 de agosto, devem ocorrer até 31 de dezembro de 2012 
e 1 de março de 2013, respetivamente.

Assim, atendendo aos limites impostos pela lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, optou -se por manter a unidade orgânica nuclear, na figura 
do diretor -delegado e reduzir as unidades orgânicas flexíveis, que pas-
sam de seis para três, sendo que uma delas será sempre dirigida pelo 
diretor -delegado.

Determina o artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de ou-
tubro, que compete à assembleia municipal, sob proposta da câmara 
municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica e da estrutura 
nuclear, caso exista, definindo as correspondentes unidades orgânicas 
nucleares, bem como o número máximo de unidades orgânicas fle-
xíveis, de subunidades orgânicas, de equipas multidisciplinares e de 
equipas de projeto.

Considerando que se optou por manter as comissões de serviço dos 
dirigentes atualmente em funções até ao final do respetivo período, as 
alterações constantes da presente estrutura e organização, relativas às 
correspondentes divisões, ficam suspensas até ao final de cada comissão 
de serviço, por força do n.º 7 do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto.

Nestes termos, procedeu -se à elaboração da presente “Estrutura e 
organização dos serviços municipalizados da câmara municipal de 
Angra do Heroísmo”.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Modelo de estrutura orgânica

1 — Os serviços municipalizados da câmara municipal de Angra 
do Heroísmo, adiante designados por SMAH, adotam o modelo de 
estrutura orgânica hierarquizada, constituída por unidades orgânicas 
nucleares e flexíveis.
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2 — A estrutura nuclear é composta pelo diretor -delegado, cujas 
atribuições e competências se encontram consagradas na presente es-
trutura e organização.

3 — A estrutura flexível é composta por três unidades orgânicas 
flexíveis que correspondem às seguintes divisões municipais, cujas 
competências se encontram previstas na presente estrutura e organização:

Divisão administrativa e financeira;
Divisão de águas;
Divisão de resíduos e logística.

4 — A fim de permitir e assegurar a sua adaptabilidade constante às 
novas solicitações da organização, as unidades orgânicas flexíveis podem 
ser criadas, alteradas ou extintas por deliberação da câmara municipal, 
mediante proposta do conselho de administração, dentro dos limites 
fixados em assembleia municipal e pela lei.

5 — Podem ainda ser criadas, por deliberação do conselho de ad-
ministração, e na dependência das divisões, subunidades orgânicas ao 
nível da secção, quando estejam em causa funções de natureza predo-
minantemente executiva, no limite máximo de cinco.

6 — O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade 
de criação de equipas de projeto temporárias e com objetivos especifi-
cados, sempre que se justifique, com vista ao aumento da flexibilidade 
e da eficácia na gestão, por deliberação do conselho de administração, 
sob proposta do seu presidente.

7 — O organograma que representa a estrutura orgânica dos SMAH 
consta do anexo II ao presente documento.

Artigo 2.º
Cargos dirigentes dos SMAH

Os dirigentes exercem a sua competência no âmbito da unidade or-
gânica em que se integram, correspondendo:

a) Ao mais elevado grau de direção previsto na estrutura organizativa 
do município de Angra do Heroísmo, o diretor -delegado;

b) Aos cargos de direção intermédia do 2.º grau, os chefes de divisão 
municipal.

CAPÍTULO II

Serviços Municipalizados

Artigo 3.º
Natureza

Os SMAH são um serviço público de interesse local, dotado de autono-
mia administrativa, financeira e técnica e gerido sob forma empresarial, 
no quadro da organização municipal, que visa satisfazer as necessidades 
coletivas da população do concelho no âmbito do seu objeto, definido 
nos termos do artigo seguinte.

Artigo 4.º
Âmbito de atuação

Constituem objeto principal e essencial da atividade dos SMAH:
a) A captação, adução, o tratamento e distribuição de água para con-

sumo humano;
b) A receção, drenagem e o tratamento de águas residuais domésticas;
c) A recolha, o transporte e a deposição de resíduos sólidos em destino 

final adequado;
d) A limpeza e higiene de espaços urbanos;
e) A construção, ampliação, operação e manutenção dos sistemas de 

água, águas residuais e resíduos sólidos;
f) Quaisquer outras funções que lhes sejam atribuídas pela câmara 

municipal de Angra do Heroísmo ou por lei.

CAPÍTULO III

Administração

SECÇÃO I

Conselho de administração

Artigo 5.º
Composição

1 — O conselho de administração é o órgão colegial de gestão e 
direção, constituído por um presidente e dois vogais.

2 — Os membros do conselho de administração são nomeados pela 
câmara municipal de entre os seus membros, podendo ser exonerados 
a todo o tempo.

Artigo 6.º
Mandato

O mandato dos membros do conselho de administração coincide com 
o respetivo mandato como membros da câmara municipal.

Artigo 7.º
Competências

Ao conselho de administração compete:
a) Superintender na gestão e direção dos SMAH, estabelecer a sua 

missão e a política de gestão, visando a prestação de um serviço de 
excelência;

b) Fixar os objetivos estratégicos dos SMAH tendo em conta a sua 
missão, as suas atribuições, devidamente enquadrados na política de 
gestão definida;

c) Definir qual a estrutura orgânica flexível que fica sob a gestão e 
direção do diretor -delegado;

d) Deliberar sobre todos os assuntos relacionados com a gestão e a 
direção dos recursos humanos, incluindo o diretor -delegado;

e) Apresentar à câmara municipal os regulamentos do serviço para 
aprovação da assembleia municipal, sempre que legalmente exigido;

f) Assegurar a execução das ações previstas para o cumprimento 
dos planos, promovendo todos os reajustamentos que se verifiquem 
necessários;

g) Elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas e 
apresentá -los à câmara municipal para serem submetidos à apreciação 
da assembleia municipal;

h) Aprovar e manter em funcionamento a norma de controlo interno 
adequada às atividades dos SMAH, assegurando o seu acompanhamento 
e avaliação permanente;

i) Nomear um elemento para secretariar as reuniões do conselho de 
administração;

j) Apresentar à câmara municipal o mapa de pessoal, juntamente com 
a proposta de orçamento, bem como as respetivas alterações, para serem 
submetidas à aprovação da assembleia municipal;

k) Preparar as opções do plano e o orçamento a apresentar à câmara 
municipal;

l) Propor à câmara municipal a fixação das tarifas e dos preços da 
prestação de serviços;

m) Deliberar sobre a constituição de fundos permanentes para despesas 
urgentes, inadiáveis e de mero expediente;

n) Autorizar despesas necessárias ao bom funcionamento dos SMAH 
dentro dos limites legalmente estabelecidos ou fixados pela câmara 
municipal;

o) Autorizar o pagamento em prestações de qualquer importância 
devida aos SMAH;

p) Propor à câmara municipal a criação, alteração ou extinção de 
unidades orgânicas flexíveis;

q) Criar subunidades orgânicas ao nível da secção, dentro dos limites 
fixados em assembleia municipal;

r) Exercer as competências respeitantes à prestação de serviço pú-
blico;

s) Propor à câmara municipal, nas matérias da competência desta, 
todas as medidas tendentes a melhorar a organização e o funcionamento 
dos SMAH;

t) Exercer todas as demais competências que lhe venham a ser atri-
buídas por lei ou conferidas por deliberação da câmara municipal ou 
da assembleia municipal.

Artigo 8.º
Reuniões

1 — O conselho de administração reúne -se ordinariamente de 15 em 
15 dias e extraordinariamente quando convocado pelo seu presidente.

2 — De tudo o que ocorrer nas reuniões será lavrada ata, a qual deverá 
ser assinada por todos os administradores presentes e pelo secretário, 
nomeado para o efeito.

Artigo 9.º
Impugnação das deliberações
1 — Dos atos do órgão dos SMAH cabe recurso hierárquico para a 

câmara municipal, sem prejuízo do recurso contencioso que, da delibe-
ração desta, se possa interpor nos termos legais.

2 — A petição do recurso é entregue ao conselho de administração 
ou à câmara municipal no prazo de 30 dias a contar do conhecimento 
do ato, salvo quando a lei preveja prazo diferente.
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3 — No caso das deliberações recaírem sobre matéria disciplinar ou 
afetarem direitos ou interesses legalmente protegidos, o conhecimento 
do ato faz -se, obrigatoriamente, através de notificação.

SECÇÃO II

Presidente do conselho de administração

Artigo 10.º
Competências

1 — Compete ao presidente do conselho de administração:
a) Convocar e dirigir as reuniões do conselho de administração;
b) Propor ao conselho de administração a definição das políticas 

globais de atuação;
c) Coordenar as atividades dos SMAH, promovendo todas as iniciati-

vas que visem uma adequada execução dos planos e orçamentos;
d) Promover e assegurar a execução das deliberações do conselho de 

administração e o cumprimento da legislação em vigor;
e) Representar os SMAH em atos oficiais;
f) Outorgar em nome dos SMAH os contratos necessários ao funcio-

namento dos serviços;
g) Autorizar a despesa até ao limite da verba que lhe seja conferida 

por deliberação do conselho de administração e visar os respetivos 
documentos;

h) Aprovar o plano de formação anual e autorizar todas as ações de 
formação não inscritas no mesmo;

i) Homologar a avaliação do desempenho anual dos trabalhadores 
dos SMAH;

j) Delegar competências executivas no diretor -delegado;
k) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por lei ou por 

deliberação do conselho de administração ou da câmara municipal.

2 — O presidente do conselho de administração pode praticar quais-
quer atos da competência do conselho sempre que em circunstâncias 
excecionais não seja possível reuni -lo extraordinariamente, ficando, 
porém, os atos praticados sujeitos a subsequente ratificação do conselho 
de administração.

3 — O presidente do conselho de administração poderá delegar ou 
subdelegar o exercício das suas competências, próprias ou delegadas, em 
qualquer membro do conselho de administração ou no pessoal dirigente, 
de acordo com as deliberações tomadas pelo conselho.

CAPÍTULO IV

Estrutura dos Serviços

SECÇÃO I

Diretor -delegado

Artigo 11.º
Natureza e âmbito das funções

1 — O diretor -delegado orienta e coordena as funções técnicas, admi-
nistrativas e financeiras dos SMAH, em tudo o que não seja da exclusiva 
competência do conselho de administração ou do seu presidente.

2 — O diretor -delegado é responsável perante o conselho de admi-
nistração, a cujas reuniões assiste para efeitos de informação e consulta 
sobre tudo o que diga respeito à atividade e ao regular funcionamento 
dos SMAH.

Artigo 12.º
Competências

Ao diretor -delegado compete, designadamente:
a) A chefia superior, a orientação técnica e a direção administrativa 

de todos os serviços, respondendo perante o conselho de administração 
por tudo o que diz respeito à atividade e ao regular funcionamento dos 
SMAH;

b) A direção e gestão do serviço de apoio técnico, do gabinete de apoio 
jurídico e do laboratório municipal de Angra do Heroísmo.

c) A direção e gestão da estrutura orgânica flexível definida pelo 
conselho de administração;

d) Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, os despachos e 
deliberações da administração;

e) Submeter a deliberação do conselho de administração, devidamente 
instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução;

f) Prestar informação sobre o grau de execução dos planos de atividade, 
a situação financeira dos SMAH, bem como colaborar na preparação de 
planos e orçamentos e respetivas alterações e revisões;

g) Autorizar os pedidos de aquisição até ao limite da verba que lhe 
seja conferida por deliberação do conselho de administração ou despacho 
do presidente do conselho de administração;

h) Emitir ordens de serviço, despachos, instruções ou normas de 
serviço que assegurem o bom andamento e funcionamento dos SMAH, 
no âmbito das suas competências;

i) Zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança no 
trabalho, de acordo com a legislação em vigor;

j) Acompanhar a monitorização dos objetivos e indicadores de de-
sempenho;

k) Promover e orientar as reuniões de coordenação entre os diversos 
serviços;

l) Promover o planeamento das atividades, da estrutura orgânica, das 
infraestruturas e dos meios logísticos dos SMAH;

m) Praticar quaisquer atos da competência do presidente do conselho 
de administração sempre que em circunstâncias excecionais não seja 
possível a prática de tais atos pelo próprio, ficando, porém, os atos 
praticados sujeitos a subsequente ratificação do presidente do conselho 
de administração.

n) Desempenhar as demais funções que as leis, os regulamentos ou as 
deliberações do conselho de administração lhe impuserem.

Artigo 13.º
Substituição

O diretor -delegado é substituído, nas suas faltas e ou impedimentos, 
pelo dirigente que o conselho de administração designar, sob proposta 
do seu presidente.

SECÇÃO II

Serviços sobre orientação do diretor -delegado

Artigo 14.º
Serviço de apoio técnico

1 — Ao serviço de apoio técnico compete, designadamente:
1.1 — No âmbito do serviço de informática e telecomunicações:
a) Desenvolver, coordenar e controlar o planeamento da atividade 

informática e de telecomunicações dos SMAH;
b) Colaborar na melhoria dos sistemas de informação, garantindo a 

sua integração, normalização e coerência;
c) Colaborar na otimização da utilização dos recursos informáticos 

existentes, promovendo a tramitação eletrónica da informação;
d) Elaborar informações, validar e coordenar todas as propostas de 

aquisição de novas soluções de equipamentos e programas informáticos;
e) Proceder à manutenção dos sistemas a nível de equipamentos e 

redes;
f) Prestar apoio técnico aos diversos serviços;
g) Formar e apoiar os utilizadores ao nível das aplicações instaladas;
h) Atualizar as aplicações informáticas instaladas e solucionar os 

problemas existentes ao nível da utilização das mesmas, nomeadamente 
no contacto com os fornecedores;

i) Proceder às cópias de segurança necessárias;
j) Proceder à gestão de contratos ao nível de equipamentos, programas 

informáticos e telecomunicações;
k) Cooperar na racionalização, simplificação e modernização de 

sistemas de trabalho;
l) Promover de forma adequada, interna e externamente, a comuni-

cação e imagem institucional dos SMAH, recolhendo e analisando a 
informação veiculada, mantendo organizado o respetivo arquivo;

m) Realizar o apoio audiovisual das iniciativas dos SMAH;
n) Manter atualizado o site dos SMAH;
o) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas ou resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.2 — No âmbito do serviço de sistema de informação geográfica 
(SIG), topografia e desenho:

a) Proceder aos levantamentos topográficos e desenhos necessários 
a estudos e projetos das diversas divisões;

b) Proceder à atualização permanente do SIG e de toda a informação 
georreferenciada no âmbito de atuação dos SMAH;

c) Assegurar o acompanhamento topográfico da execução das obras 
previstas no plano plurianual de investimentos;
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d) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas ou resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

Artigo 15.º
Gabinete de apoio jurídico

Ao gabinete de apoio jurídico compete, designadamente:
a) Dar parecer sobre os recursos hierárquicos ou contenciosos, bem 

como reclamações que envolvam os SMAH;
b) Intervir e instruir em matéria jurídica, os processos graciosos 

respeitantes aos SMAH;
c) Elaborar pareceres e informações sobre todas as matérias de inte-

resse para os SMAH;
d) Elaborar ou colaborar na preparação de projetos de regulamentos 

ou outras disposições normativas;
e) Instruir processos disciplinares, de inquérito, sindicância ou ave-

riguações, bem como de contraordenação, mediante determinação su-
perior;

f) Analisar diariamente a legislação publicada nos Jornais Oficiais, 
promovendo a divulgação da que tenha aplicabilidade no âmbito da 
intervenção dos SMAH;

g) Zelar pelo cumprimento da legalidade dos atos dos SMAH, suge-
rindo a adoção de procedimentos que entenda adequados e corretos;

h) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas ou resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

Artigo 16.º
Laboratório municipal de Angra do Heroísmo

Ao laboratório municipal de Angra do Heroísmo compete, desig-
nadamente:

a) Avaliar a qualidade dos afluentes e efluentes recebidos e produzidos 
nas diversas instalações de tratamento, de acordo com os respetivos 
programas de monitorização;

b) Avaliar e controlar os processos de tratamento das diversas ins-
talações de tratamento de acordo com os respetivos programas de ex-
ploração;

c) Proceder às diversas amostragens de acordo com os diversos pla-
nos de controlo da qualidade e de acordo com as normas da qualidade 
estabelecidas;

d) Garantir o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão da 
qualidade;

e) Promover melhorias organizacionais inerentes ao sistema de gestão 
da qualidade;

f) Promover auditorias internas;
g) Implementar ações corretivas na sequência das auditorias externas, 

auditorias internas e ensaios de comparação interlaboratorial;
h) Elaborar os boletins de análises e relatórios de desempenho;
i) Validar e interpretar os resultados estatísticos obtidos nos ensaios 

analíticos;
j) Assegurar a implementação dos programas de controlo da quali-

dade;
k) Colaborar com outras entidades em programas de controlo;
l) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas ou resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

SECÇÃO III

Divisões municipais

Artigo 17.º
Competências comuns às chefias de divisão

Constituem competências comuns às chefias de divisão:
a) Propor e implementar o plano da divisão, que incluirá o plano de 

atividades e orçamento setoriais, apurando eventuais desvios e tomando 
as medidas de gestão apropriadas;

b) Dirigir os serviços da divisão, definindo os seus objetivos de atu-
ação, tendo em conta os planos gerais estabelecidos, as atribuições da 
divisão e a regulamentação interna;

c) Gerir os recursos humanos afetos à divisão, promovendo a moti-
vação e envolvimento de todos os colaboradores;

d) Planear, programar, coordenar e controlar todas as atividades da 
divisão;

e) Estudar e propor medidas que assegurem a racionalização dos 
processos e métodos de trabalho e a normalização e simplificação do 
funcionamento da divisão e dos SMAH;

f) Criar e implementar indicadores de gestão da divisão, assegurando 
a sua análise, bem como a realização de ações corretivas ou preventivas 
de acordo com os resultados obtidos;

g) Assegurar a avaliação das necessidades de formação dos colabo-
radores da divisão, promovendo a sua qualificação;

h) Implementar e acompanhar a monitorização dos objetivos e in-
dicadores de desempenho, bem como a avaliação do desempenho dos 
colaboradores;

i) Elaborar relatórios periódicos de atividade e de desempenho da 
divisão;

j) Assegurar a articulação dos diversos processos com as outras di-
visões;

k) Zelar pelo cumprimento dos deveres de pontualidade e assiduidade 
e participar as ausências ao serviço de recursos humanos;

l) Executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas 
no âmbito da divisão ou que resultarem do normal desempenho das 
suas tarefas.

SECÇÃO IV

Divisão administrativa e financeira

Artigo 18.º
Competências

À divisão administrativa e financeira compete, designadamente:
a) Assegurar o serviço de expediente, nomeadamente a receção, 

o registo, a classificação, a distribuição, a expedição e o arquivo da 
documentação;

b) Assegurar a uniformização da documentação interna;
c) Executar as tarefas administrativas de caráter geral que não estejam 

cometidas a outros serviços, designadamente a emissão de declarações, 
certidões, autenticações e notificações;

d) Assegurar a prestação dos serviços auxiliares de limpeza e vigi-
lância das instalações;

e) Gerir a reprografia;
f) Secretariar e dar apoio administrativo direto às reuniões do conselho 

de administração, bem como registar e minutar as atas das respetivas 
reuniões;

g) Promover a divulgação das deliberações, ordens de serviço, bem 
como de toda a informação necessária ao regular funcionamento dos 
serviços;

h) Propor, dinamizar e coordenar os procedimentos destinados à 
organização dos arquivos;

i) Facultar a documentação necessária aos serviços;
j) Elaborar, após consulta aos serviços interessados, a proposta de 

eliminação da documentação produzida, de acordo com a legislação 
em vigor;

k) Dirigir e coordenar as operações de recrutamento, seleção e aco-
lhimento de pessoal;

l) Assegurar os procedimentos necessários à formação do pessoal;
m) Apoiar o exercício do poder disciplinar;
n) Preparar o mapa de pessoal e suas alterações;
o) Gerir os procedimentos administrativos necessários para a contra-

tação de bens, serviços e empreitadas;
p) Executar a gestão económico -financeira dos SMAH de acordo com 

os objetivos e diretrizes do conselho de administração;
q) Fornecer ao diretor -delegado e ao conselho de administração, em 

tempo oportuno, os elementos de gestão que os habilite a uma correta 
tomada de decisões;

r) Coordenar a elaboração do plano plurianual de investimentos e 
orçamento dos SMAH, suas alterações e revisões, nos termos da lei 
aplicável;

s) Garantir a execução e o controlo financeiro dos instrumentos pre-
visionais de planeamento e orçamentação aprovados;

t) Coordenar a elaboração dos documentos finais de prestação de 
contas obrigatórios para aprovação superior, dentro dos prazos esta-
belecidos;

u) Garantir e fiscalizar o funcionamento da secção de tesouraria;
v) Coordenar todo o processo de aquisição de bens e serviços de uso 

corrente necessários à execução eficiente e oportuna das atividades 
planeadas, respeitando os melhores critérios de gestão económica, fi-
nanceira e da qualidade;

w) Assegurar uma gestão racional de stocks, em consonância com 
critérios definidos e em articulação com os diversos serviços utiliza-
dores;

x) Assegurar a gestão patrimonial dos SMAH, executando e mantendo 
atualizado o cadastro e inventário dos bens de acordo com as normas 
legais e regulamentos em vigor;
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y) Zelar pelo atendimento do público e pela organização e andamento 
dos processos de interesse dos utentes;

z) Coordenar o serviço de leituras e fiscalização de consumos no 
sentido de otimização do sistema e na prossecução de uma melhoria 
do serviço prestado;

aa) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas ou resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

Artigo 19.º
Estrutura

Para o desempenho das suas funções, a divisão administrativa e 
financeira tem a seguinte estrutura:

a) Gabinete técnico;
b) Secção de recursos humanos e expediente;
c) Secção de contratação pública;
d) Secção de contabilidade, aprovisionamento e património;
e) Secção de tesouraria;
f  ) Secção comercial.

Artigo 20.º
Competências do gabinete técnico

Ao gabinete técnico compete, designadamente:
a) Proceder a estudos, organizar processos e elaborar informações ou 

pareceres necessários à tomada de decisões, no âmbito das suas compe-
tências, bem como, formular propostas a submeter superiormente;

b) Prestar o apoio necessário na área administrativa e financeira;
c) Colaborar na elaboração dos documentos previsionais ou do plano 

plurianual de investimentos e orçamento dos SMAH, suas alterações 
e revisões;

d) Colaborar na elaboração dos documentos finais de prestação de 
contas;

e) Colaborar na elaboração de estudos de caráter económico -financeiro;
f) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

Artigo 21.º
Estrutura e competências da secção
de recursos humanos e expediente

1 — Para o desempenho das suas funções, a secção de recursos hu-
manos e expediente tem a seguinte estrutura:

a) Serviço de recursos humanos;
b) Expediente;
c) Serviços auxiliares.

1.1 — Ao serviço de recursos humanos compete, designadamente:
a) Executar todo o processo de tramitação relativo ao recrutamento, 

provimento, mobilidade, promoção e cessação de funções de pessoal;
b) Organizar, manter atualizados e em boas condições os processos 

individuais;
c) Instruir todos os processos referentes a prestações sociais do pes-

soal, bem como os respetivos descontos;
d) Prestar o apoio necessário à instrução de processos e inquéritos 

disciplinares;
e) Assegurar todo o expediente relativo a formação profissional;
f) Elaborar listas de antiguidade e mapas de férias;
g) Assegurar o registo e controlo de assiduidade e promover a veri-

ficação de faltas e licenças;
h) Promover o processo de avaliação do desempenho;
i) Promover o processamento de vencimentos e abonos;
j) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.2 — Ao expediente compete, designadamente:
a) Executar todos os trabalhos de receção, registo, classificação, 

expediente e arquivo da documentação e correspondência entrada ou 
emitida pelos SMAH e garantir a sua distribuição;

b) Apoiar administrativamente, sempre que necessário, todas as uni-
dades orgânicas dos SMAH;

c) Elaborar as agendas e atas das reuniões do conselho de adminis-
tração e dar o devido andamento às mesmas;

d) Promover a afixação de anúncios, avisos e outros documentos a 
publicitar nos locais e suportes a esse fim destinados;

e) Executar as tarefas respeitantes ao arquivo de todos os documentos 
e processos para esse fim remetidos pelos diversos serviços, promovendo 
a adoção de planos adequados;

f) Manter em boa ordem e fácil consulta, livros de trabalho e interesse 
consultivo, bem como revistas de instrução técnica e científica e outras 
espécies bibliográficas, relativas a matérias de interesse para os SMAH, 
bem como as relativas a toda a administração local em particular;

g) Prestar toda a informação solicitada pelos diversos serviços res-
peitantes a todas as espécies arquivadas;

h) Propor, logo que decorridos os prazos estipulados por lei, a inuti-
lização de documentos que se encontrem no arquivo inativo;

i) Assegurar a atividade de empréstimo de documentos do arquivo 
bem como de livros ou revistas;

j) Promover a existência de condições de segurança nas instalações 
dos arquivos;

k) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

1.3 — Aos serviços auxiliares compete, designadamente:
a) Superintender e assegurar os serviços de reprografia, telefone, 

portaria e segurança;
b) Proceder à limpeza das instalações, sempre que necessário;
c) Zelar pela boa conservação e manutenção de todo o equipamento 

que lhe está afeto;
d) Afixar anúncios, avisos e outros documentos a publicitar nos locais 

e suportes a esse fim destinados;
e) Distribuir a correspondência;
f) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

Artigo 22.º
Estrutura e competências da secção de contratação pública

À secção de contratação pública compete, designadamente:
a) Proceder à elaboração das peças dos procedimentos necessários 

à contratação pública;
b) Elaborar e assegurar a publicação nos jornais exigidos e a publi-

citação no portal eletrónico de todos os procedimentos de contratação 
pública;

c) Secretariar e apoiar o júri dos procedimentos prévios de contratação 
pública, elaborando atas, relatórios e demais expediente necessário, 
coordenando o cumprimento dos prazos legalmente previstos para cada 
uma das fases do procedimento;

d) Preparar e promover a remessa dos processos de contratação pública 
para efeitos de visto, nos termos da lei;

e) Promover a libertação das garantias prestadas quando se mostrem 
preenchidos os requisitos legais;

f) Executar todo o expediente relacionado com a alienação de bens;
g) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

Artigo 23.º
Estrutura e competências da secção de contabilidade,

aprovisionamento e património
1 — Para o desempenho das suas funções, a secção de contabilidade, 

aprovisionamento e património tem a seguinte estrutura:
a) Serviço de contabilidade;
b) Serviço de aprovisionamento;
c) Serviço de património.

1.1 — Ao serviço de contabilidade compete, designadamente:
a) Proceder aos registos contabilísticos dos factos patrimoniais e 

das operações de natureza orçamental, verificando o cumprimento das 
normas e legislação em vigor;

b) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planea-
mento, programação, orçamentação e de gestão da atividade da divisão;

c) Preparar a execução das revisões e alterações dos documentos 
previsionais aprovados;

d) Formar dados para a elaboração de estudos económico -financeiros 
que fundamentem decisões respeitantes ao valor de tarifas e à análise 
das condições internas de exploração;

e) Assegurar o acompanhamento e execução do plano anual de in-
vestimentos e orçamento;

f) Organizar, controlar e arquivar todos os documentos despesa
g) Promover a implementação de um sistema de contabilidade analítica 

que permita o apuramento de custos de funcionamento dos SMAH;
h) Controlar as contas correntes bancárias;
i) Colaborar na preparação e organização dos documentos obrigatórios 

de prestação de contas;
j) Assegurar a recolha de receitas e o processamento das despesas 

devidamente autorizadas;
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k) Conferir e promover a regularização dos fundos permanentes nos 
prazos legais;

l) Elaborar as estatísticas e os relatórios da secção;
m) Conferir diariamente os movimentos de tesouraria com os movi-

mentos de receitas e despesas;
n) Elaborar balanços à tesouraria;
o) Determinar preços de custo de materiais e serviços;
p) Colaborar na realização de conferências periódicas de matérias, 

de acordo com o que for determinado;
q) Emitir e registar cheques;
r) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.2 — Ao serviço de aprovisionamento compete, designadamente:
a) Centralizar as requisições dos diversos serviços para aquisições 

de uso corrente;
b) Proceder ao registo de cabimentos e respetivos compromissos;
c) Proceder ao estudo do mercado de bens e serviços, sempre que 

para tal seja solicitado;
d) Organizar e atualizar o ficheiro de fornecedores;
e) Elaborar estudos de previsibilidade das necessidades e estruturar 

um plano anual do economato;
f) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.3 — Ao serviço de património compete, designadamente:
a) Proceder à identificação, codificação, registo, movimentação, 

inventariação e controlo de todos os bens dos SMAH;
b) Proceder à inventariação permanente das existências em armazém 

e assegurar a realização dos respetivos inventários;
c) Verificar o estado de conservação e a localização dos bens;
d) Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro dos bens 

móveis e imóveis;
e) Conferir periodicamente as existências e manter a fidelidade das 

mesmas;
f) Gerir o economato dos SMAH, zelando pela correta organização, 

conservação e segurança dos materiais existentes;
g) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

Artigo 24.º
Competências da secção de tesouraria

1 — À secção de tesouraria compete, designadamente:
a) Arrecadar todas as receitas e liquidar os juros de mora devidos 

nos termos legais;
b) Efetuar o pagamento de todas as despesas depois de devidamente 

autorizadas;
c) Efetuar, nas instituições bancárias, os levantamentos, os depósitos 

e as transferências de fundos;
d) Zelar pela segurança das existências em cofre;
e) Elaborar balancetes diários de tesouraria, acompanhados dos docu-

mentos justificativos dos movimentos, para efeitos de conferência;
f) Manter atualizadas as contas correntes com as instituições bancárias;
g) Exercer as demais funções que lhe sejam confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

2 — O tesoureiro nas suas faltas e ou impedimentos é substituído 
pelo coordenador técnico da secção comercial.

Artigo 25.º
Estrutura e competências da secção comercial

1 — Para o desempenho das suas funções, a secção comercial tem 
a seguinte estrutura:

a) Serviço de atendimento ao público;
b) Serviço de leituras e fiscalização de consumos;
c) Serviço de assistência técnica;
d) Serviço de faturação.

1.1 — Ao serviço de atendimento ao público compete, designada-
mente:

a) Coordenar de forma integrada as atividades do atendimento ao 
público;

b) Proceder ao tratamento, receção, conferência e registo das solicitações 
apresentadas pelos clientes posterior comunicação das decisões tomadas;

c) Informar os clientes, prestando -lhes todo o apoio necessário à 
resolução dos seus problemas;

d) Elaborar contratos no âmbito das suas competências;
e) Cobrar a receita dos SMAH e elaborar as guias de receita respei-

tantes aos diversos serviços prestados a consumidores/utilizadores;
f) Atender as reclamações dos utilizadores e dar -lhes o encaminha-

mento devido, com vista à sua rápida resolução;
g) Elaborar e promover a atualização dos ficheiros dos utilizadores 

de serviços de fornecimento de água, águas residuais e de recolha de 
resíduos sólidos;

h) Organizar e controlar os processos de interrupção de fornecimento 
de água, por dívida, de acordo com os regulamentos e legislação em vigor;

i) Emitir notas de serviço para execução de todos os serviços técnicos 
tendentes à satisfação das necessidades dos utilizadores e confirmar a 
sua execução;

j) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

1.2 — Ao serviço de leituras e fiscalização de consumos compete, 
designadamente:

a) Realizar e coordenar as tarefas inerentes à leitura e verificação 
dos consumos de águas;

b) Proceder à verificação de contadores, consumos fraudulentos ou 
outras anomalias;

c) Fornecer toda a informação necessária ao cabal planeamento de 
áreas e zonas de leituras;

d) Verificar as reclamações de consumidores, relacionadas com lei-
turas e cobranças que não possam ser solucionadas pelo atendimento 
ao público e propor as respetivas soluções;

e) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

1.3 — Ao serviço de assistência técnica compete, designadamente:
a) Proceder aos cortes de abastecimento de água por dívidas aos SMAH;
b) Proceder ao restabelecimento do abastecimento de água após re-

gularização das dívidas;
c) Proceder à montagem, selagem, substituição e levantamento de 

contadores;
d) Assegurar a manutenção periódica dos contadores, bem como as 

que decorram de reclamações e ocorrências detetadas pelo serviço de 
leituras e fiscalização de consumos;

e) Acompanhar e verificar, no local, reclamações, ou ocorrências 
associadas a contadores, instalações ou leituras;

k) Assegurar a assistência aos clientes no âmbito das suas compe-
tências;

f) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

1.4 — Ao serviço de faturação compete, designadamente:
a) Recolher todos os dados técnicos necessários à atualização dos 

dados constantes do sistema informático de faturação;
b) Processar tarifas e preços;
c) Resolver as anomalias detetadas pelo sistema informático;
d) Proceder ao controlo da classificação dos utilizadores relativa-

mente ao consumo de água e à utilização dos sistemas de saneamento 
e resíduos sólidos;

e) Elaborar as estatísticas relativas a consumidores e utilizadores dos 
sistemas de saneamento e de resíduos;

f) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

SECÇÃO V

Divisão de águas

Artigo 26.º
Competências

À divisão de águas compete, designadamente:
a) Assegurar a gestão e o funcionamento dos serviços de operação 

e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem e 
tratamento de águas residuais;

b) Assegurar todos os trabalhos de controlo, manutenção, reparação 
e renovação das redes públicas de abastecimento de água e drenagem 
de águas residuais;

c) Assegurar que as vias e outros espaços públicos não sofrem degra-
dação física nem ficam com a segurança de transeuntes e tráfego afetada 
em consequência dos trabalhos referidos na alínea anterior;
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d) Assegurar a execução e fiscalização das obras previstas no plano 
plurianual de investimentos, programar e controlar as atividades e apurar 
eventuais desvios;

e) Assegurar a aquisição de materiais a utilizar nas diferentes inter-
venções e trabalhos;

f) Proceder ao controlo da qualidade da água distribuída, dentro dos 
critérios legalmente estabelecidos;

g) Assegurar a renovação, conservação e reparação dos equipamentos 
e instalações de apoio afetos à divisão;

h) Assegurar a aplicação, em todas as atividades desenvolvidas na 
divisão, das regras que promovam a higiene, segurança e saúde dos 
colaboradores afetos;

i) Propor e colaborar na definição de estratégias de desenvolvimento 
técnico -económico dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem 
e tratamento de águas residuais;

j) Assegurar a gestão e o funcionamento dos serviços de operação 
e manutenção dos sistemas de elevação e tratamento de águas e águas 
residuais;

k) Superintender em todos os trabalhos de controlo, manutenção e 
exploração das infraestruturas afetas à divisão;

l) Elaborar pareceres, sempre que solicitado, sobre projetos de inte-
resse para os SMAH, no âmbito das áreas de atuação definidas;

m) Fiscalizar o cumprimento da legislação e regulamentos em vigor 
sobre água de abastecimento e águas residuais;

n) Elaborar pareceres referentes a projetos que impliquem novas 
utilizações dos sistemas de abastecimento de água e processamento de 
águas residuais;

o) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

Artigo 27.º
Estrutura

1 — Para o desempenho das suas funções a divisão de águas tem a 
seguinte estrutura:

a) Gabinete técnico;
b) Serviço de gestão de redes;
c) Serviço de monitorização e controlo de caudais;
d) Serviço de apoio às estações de tratamento;
e) Armazém.

1.1 — Ao gabinete técnico compete, designadamente:
a) Emitir pareceres sobre projetos de redes prediais de abastecimento 

de água e drenagem de águas residuais, em conformidade com as leis e 
regulamentos em vigor, acompanhando e fiscalizando a sua execução;

b) Emitir pareceres sobre projetos de redes públicas de abastecimento 
de água e drenagem de águas residuais que resultem de empreendimentos 
privados ou públicos, em conformidade com as leis e regulamentos em 
vigor, acompanhando e fiscalizando a sua execução;

c) Assegurar a execução e fiscalização das obras previstas no plano 
plurianual de investimento, programar e controlar as atividades, e apurar 
eventuais desvios;

d) Assegurar a aquisição de materiais a utilizar nas diferentes inter-
venções e trabalhos;

e) Assegurar a renovação, conservação e reparação dos equipamentos 
e instalações de apoio afetos à divisão;

f) Assegurar a aplicação, em todas as atividades desenvolvidas na 
divisão, das regras que promovam a higiene, segurança e saúde dos 
colaboradores afetos;

g) Fiscalizar o cumprimento da legislação e regulamentos em vigor 
sobre água de abastecimento e águas residuais;

h) Elaborar pareceres referentes a projetos que impliquem novas utilizações 
dos sistemas de abastecimento de água e processamento de águas residuais;

i) Colaborar em ações de sensibilização no âmbito da utilização 
racional da água e da proteção das suas origens, bem como do meio 
hídrico ou do meio ambiente em geral;

j) Elaborar relatórios de ocorrências mais significativas;
k) Elaborar relatórios periódicos de atividade;
l) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.2 — Ao serviço de gestão de redes compete, designadamente:
a) Assegurar a execução, reparação e substituição de redes e ramais;
b) Manter e conservar o equipamento eletromecânico;
c) Detetar e reparar fugas na rede de água e águas residuais;
d) Detetar e reparar obstruções nos coletores de águas residuais;
e) Garantir o bom funcionamento das redes e de todos os seus órgãos;
f) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.3 — Ao serviço de monitorização e controlo de caudais compete, 
designadamente:

a) Controlar os níveis das origens exploradas e caudais de adução 
e distribuição;

b) Gerir o sistema de telegestão;
c) Elaborar relatórios de ocorrências mais significativas;
d) Elaborar relatórios periódicos de atividade;
e) Manter e operar equipamentos de inspeção e controlo;
f) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.4 — Ao serviço de apoio às estações de tratamento compete, de-
signadamente:

1.4.1 — No âmbito da elevação:
a) Garantir o correto funcionamento das estações elevatórias;
b) Recolher mensalmente os dados dos sistemas para análises e esta-

belecer medidas de correção que se imponham;
c) Preencher os mapas de controlo;
d) Manter, vigiar e operar o equipamento eletromecânico;
e) Proceder a pequenas reparações mecânicas e elétricas do diverso 

equipamento eletromecânico e dispositivos de utilização;
f) Cumprir com os diversos programas de exploração, operação e 

manutenção estabelecidos;
g) Recolher ou apoiar a recolha de amostras de água;
h) Garantir a limpeza e higiene das diversas instalações;
i) Controlar a qualidade da água residual drenada;
j) Detetar obstruções no sistema elevatório;
k) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.4.2 — No âmbito do tratamento de águas residuais:
a) Garantir o correto funcionamento das instalações de tratamento para 

que cumpram com os requisitos exigidos nas diversas licenças;
b) Recolher mensalmente os dados dos sistemas para análises e esta-

belecer medidas de correção que se imponham;
c) Preencher os diversos mapas de controlo;
d) Manter, vigiar e conservar as captações, estações de tratamento e 

o equipamento eletromecânico;
e) Proceder a pequenas reparações mecânicas e elétricas do diverso 

equipamento eletromecânico e dispositivos de utilização;
f) Proceder a pequenos ensaios de controlo do processo;
g) Cumprir com os diversos programas de exploração, operação e 

manutenção estabelecidos;
h) Recolher amostras de águas e lamas;
i) Garantir a limpeza das diversas instalações, recintos e órgãos de 

tratamento;
j) Manter e conservar as edificações, vedações e respetivos recintos 

das diversas instalações;
k) Elaborar registos de ocorrência diários e manter o arquivo atualizado;
l) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.4.3 — No âmbito do tratamento de águas de consumo humano:
a) Colaborar na execução e implementação dos diversos planos de 

controlo da qualidade dos diversos tipos de água;
b) Verificar, interpretar e analisar os dados de monitorização;
c) Tratar estatisticamente os dados relativos ao sistema de gestão da 

qualidade;
d) Avaliar os resultados obtidos e comunicar às diversas entidades de 

controlo e regulamentação;
e) Elaborar pareceres e informações no domínio da sua atividade;
f) Colaborar no preenchimento de inquéritos estatísticos solicitados 

no domínio da sua atividade;
g) Organizar e difundir informação de interesse para as populações 

no domínio da sua atividade;
h) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas ou resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

Artigo 28.º
Armazém

Ao armazém compete, designadamente:
a) Manter os stocks em níveis adequados às necessidades através da 

determinação de quantidades económicas de encomendas;
b) Zelar pela correta organização, conservação e segurança dos artigos 

armazenados;
c) Registar todo o movimento de entradas e saídas de existências e 

garantir a atualização constante do ficheiro por artigo;
d) Remeter mensalmente ao serviço de contabilidade uma relação 

respeitante ao movimento de entradas e saídas de existências;
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e) Manter à sua guarda as ferramentas dos SMAH, controlar a sua 
distribuição e zelar pelo seu bom estado de conservação, comunicando 
a necessidade de renovação, sempre que necessário;

f  ) Satisfazer os pedidos de material e de ferramentas, sempre me-
diante requisição;

g) Proceder à substituição de ferramentas, mediante o retorno das 
inutilizadas;

h) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas ou resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

SECÇÃO VI

Divisão de resíduos e logística
Artigo 29.º

Competências
À divisão de resíduos e logística compete, designadamente:
a) Planificar e assegurar as operações de recolha, transporte e depo-

sição final dos resíduos sólidos urbanos;
b) Promover e assegurar a recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos 

ou outro tipo de resíduos;
c) Promover e assegurar ações de limpeza de espaços públicos atri-

buídos aos SMAH em todo o concelho;
d) Executar ou colaborar em ações de sensibilização que visem me-

lhorar a higiene urbana e a saúde pública do concelho;
e) Promover a colocação nas vias públicas de contentores para uso 

coletivo, sua manutenção e limpeza;
f) Manter em condições de operacionalidade todo o material e equi-

pamento afeto à divisão;
g) Fiscalizar o cumprimento da legislação e regulamentos em vigor 

sobre resíduos sólidos urbanos;
h) Gerir o parque de máquinas e viaturas, zelando pelo seu bom 

funcionamento;
i) Zelar pela manutenção das infraestruturas dos SMAH e fazer cum-

prir os contratos de manutenção e assistência técnica;
j) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

Artigo 30.º
Estrutura

1 — Para o desempenho das suas funções a divisão de resíduos e 
logística tem a seguinte estrutura:

a) Gabinete técnico;
b) Serviço de recolha de resíduos urbanos;
c) Serviço de limpeza urbana;
d) Serviço de manutenção.

1.1 — Ao gabinete técnico compete, designadamente:
a) Colaborar em ações de sensibilização e educação no âmbito da 

gestão de resíduos;
b) Executar serviço de estatística;
c) Emitir pareceres sobre projetos de edificações urbanas, comerciais, 

industriais ou agropecuária, no que respeita ao cumprimento da legisla-
ção e regulamentação existente sobre resíduos;

d) Promover ações de fiscalização e controlo de deposição de resíduos 
nas zonas atribuídas aos SMAH;

e) Colaborar nos procedimentos necessários ao bom funcionamento 
do serviço de recolha e limpeza urbana;

f  ) Garantir o cumprimento do regulamento de resíduos sólidos e 
demais legislação aplicável;

g) Verificar e informar as reclamações e ocorrências da divisão;
h) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.2 — Ao serviço de recolha de resíduos urbanos compete, desig-
nadamente:

a) Proceder à recolha, transporte e deposição final dos resíduos só-
lidos urbanos;

b) Assegurar o cumprimento dos itinerários definidos;
c) Proceder à recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos;
d) Distribuir contentores de uso coletivo;
e) Elaborar informações sobre o estado e necessidade de conservação 

ou substituição dos recipientes de recolha de uso coletivo e das alterações 
necessárias face a novos condicionalismos;

f  ) Manter em condições de operacionalidade todo o material e equi-
pamento utilizado;

g) Garantir mecanismos de valorização de resíduos;

h) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

1.3 — Ao serviço de limpeza urbana compete, designadamente:
a) Proceder à limpeza e manutenção das vias públicas nas zonas 

definidas pela câmara municipal;
b) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 

do normal desempenho das suas tarefas.

1.4 — Ao serviço de manutenção compete, designadamente:
1.4.1 — No âmbito da gestão do parque de máquinas e viaturas:
a) Distribuir e gerir as viaturas pelos diversos serviços de acordo com 

instruções superiores;
b) Providenciar a manutenção de máquinas e viaturas;
c) Providenciar o funcionamento das respetivas oficinas;
d) Manter em condições de operacionalidade todo o material e equi-

pamento afeto ao serviço e propor superiormente as reparações que o 
mesmo necessite, ou a sua substituição;

e) Assegurar que todas as máquinas e viaturas circulam com toda a 
documentação exigida por lei;

f) Manter em ordem e atualizada a documentação relativa aos seguros 
de veículos e promover o seguro de novas aquisições;

g) Acompanhar e verificar a realização de reparações efetuadas no 
exterior, incluindo as garantias;

h) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

1.4.2 — No âmbito da manutenção das infraestruturas:
a) Manter, reparar e conservar edifícios, captações, reservatórios e 

espaços envolventes dos SMAH;
b) Manter todos os espaços verdes pertencentes aos SMAH;
c) Zelar pelo bom cumprimento dos contratos de manutenção e as-

sistência técnica dos postos de transformação (PT’s), serviços de ele-
tricidade e comunicações;

d) Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem 
do normal desempenho das suas tarefas.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

Artigo 31.º
Lacunas e omissões

No exercício dos poderes de superintendência e coordenação dos SMAH, 
o conselho de administração poderá, mediante deliberação, integrar as 
lacunas ou omissões resultantes de aplicação do presente documento.

Artigo 32.º
Ajustamento de competências

As competências dos diversos serviços definidos no presente do-
cumento poderão ser objeto de ajustamento de pormenor, mediante 
deliberação do conselho de administração, sempre que razões de eficácia 
e eficiência o determinem.

Artigo 33.º
Mecanismos de adequação da estrutura orgânica

São mantidas as comissões de serviço dos dirigentes atualmente em 
funções até ao final do respetivo período, sendo que as alterações cons-
tantes da presente estrutura e organização, relativas às correspondentes 
divisões, ficam suspensas até ao final de cada comissão de serviço, por 
força do n.º 7 do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Artigo 34.º
Entrada em vigor

A estrutura orgânica a que se refere o presente documento entra em 
vigor no dia 1 de janeiro de 2013, ou no dia seguinte ao da sua publicação 
no Diário da República, caso esta seja posterior à referida data.

Artigo 35.º
Revogação

É revogada a estrutura e organização dos SMAH prevista no Despacho 
n.º 1979/2011, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 18, 
de 26 de janeiro. 
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 ANEXO II 

  
 206695059 

 MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Aviso n.º 1297/2013

Primeira Alteração ao Regulamento Municipal 
de Apoio ao Associativismo

Carlos Alberto Salvador Pernes, presidente da Assembleia Municipal 
de Benavente, torna pública a Primeira Alteração ao Regulamento Muni-
cipal de Apoio ao Associativismo, aprovada pela Assembleia Municipal, 
na II sessão ordinária do ano de 2012, realizada no dia 27 de abril, de-
liberação aprovada sob a forma de minuta na mesma sessão ordinária, 
na sequência da proposta da Câmara Municipal em reunião ordinária 
realizada a 12 de março do mesmo ano, o qual entra em vigor 15 dias 
após a sua publicação no Diário da República, 2.ª série.

10 de maio de 2012. — O Presidente da Assembleia Municipal, Carlos 
Alberto Salvador Pernes.

Primeira Alteração ao Regulamento Municipal 
de Apoio ao Associativismo

Preâmbulo
Com a publicação no Diário da República e a entrada em vigor 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e decorrendo 
da sua aplicação em concreto, identificou uma omissão relevante na 
sua disciplina, a saber, a não previsão do adiantamento por conta dos 
subsídios municipais a atribuir às associações e coletividades locais.

Assim, a fim de evitar desnecessárias dificuldades na gestão financeira 
das associações e coletividades no início de cada ano civil, tem -se por 
essencial suprir a aludida omissão regulamentar.

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 8, e 241.º 
da Constituição da República Portuguesa, na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 53.º e nas alíneas a) e b) do n.º 4 e alínea a) do n.º 6, estes 
do artigo 64.º, todos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na re-
dação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, a Assembleia 
Municipal, em sessão ordinária, realizada no dia 27 de abril de 
2012 sob proposta da Câmara Municipal, de 12 de março de 2012, 
aprovou a presente alteração ao Regulamento Municipal de Apoio 
ao Associativismo:

Primeira Alteração ao Regulamento Municipal 
de Apoio ao Associativismo

Artigo 1.º

Alteração ao artigo 19.º do Regulamento 
Municipal de Apoio ao Associativismo

O artigo 19.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 
passa a ter a seguinte redação:

Artigo 19.º

Apoio Financeiro

1 — (anterior corpo do artigo).
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Câmara 

Municipal poderá conceder às associações com registo atualizado, 
relativamente às candidaturas validamente apresentadas nos termos 
do presente Regulamento, um adiantamento até 50 % em janeiro de 
cada ano, tendo por referência as comparticipações financeiras do 
ano anterior
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Artigo 2.º
Entrada em vigor

As alterações agora introduzidas entrarão em vigor, nos termos le-
gais,15 (quinze) dias após a sua publicação.

306693333 

 MUNICÍPIO DO CARTAXO

Aviso n.º 1298/2013

Delimitação da área de reabilitação urbana 2 — Cartaxo
Paulo Jorge Vieira Varanda, Licenciado em Engenharia Civil e Presi-

dente da Câmara Municipal do Cartaxo, torna público, que a Assembleia 
Municipal em sessão extraordinária realizada em 19 de dezembro de 
2012, deliberou, 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, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
aprovar a delimitação da área de reabilitação urbana 2 — Cartaxo.

Mais informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, os elementos que acompanham o projeto de delimitação da 
área de reabilitação urbana em causa, poderão ser consultados na página 
da Internet do Município do Cartaxo (www.cm -cartaxo.pt).

Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos de estilo e na página da Internet 
deste Município.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Vieira Varanda.

206694232 

 Aviso n.º 1299/2013

Delimitação da área de reabilitação urbana 4 — Cartaxo
Paulo Jorge Vieira Varanda, Licenciado em Engenharia Civil e Presi-

dente da Câmara Municipal do Cartaxo, torna público, que a Assembleia 
Municipal em sessão extraordinária realizada em 19 de dezembro de 
2012, deliberou, 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, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
aprovar a delimitação da área de reabilitação urbana 4 — Cartaxo.

Mais informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, os elementos que acompanham o projeto de delimitação da 
área de reabilitação urbana em causa, poderão ser consultados na página 
da Internet do Município do Cartaxo (www.cm -cartaxo.pt).

Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos de estilo e na página da Internet 
deste Município.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Vieira Varanda.

206694346 

 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Despacho n.º 1654/2013
Joaquim Morão, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, 

torna público que nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Assem-
bleia Municipal de Castelo Branco, sob proposta da Câmara Municipal, 
em sessão ordinária de 28 de dezembro de 2012, aprovou a Estrutura 
Orgânica Nuclear do Município de Castelo Branco, tendo a Câmara 
Municipal, em reunião extraordinária realizada a 28 de dezembro de 
2012, aprovado a Estrutura Orgânica Flexível, e que, pelo meu des-
pacho n.º 35/2012, de 28 de dezembro, foram fixadas as subunidades 
orgânicas de acordo com os limites fixados pelo órgão deliberativo, 
como a seguir se publica.

Estrutura Orgânica Nuclear e Organização dos Serviços 
Municipais do Município de Castelo Branco

Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabeleceu um novo en-

quadramento jurídico da organização dos serviços das Autarquias Locais.

A consolidação da autonomia do Poder Local democrático nas últimas 
décadas, traduzida na descentralização de atribuições, em diversos domí-
nios, para as Autarquias Locais, pressupõe uma organização dos serviços 
autárquicos em moldes que lhes permitam dar uma melhor resposta às 
solicitações decorrentes das suas novas atribuições e competências.

Com a recente publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que 
procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 11 de dezembro, que 
aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 
administração central, regional e local do Estado, os municípios devem, 
adequar as estruturas orgânicas então definidas, através dos mecanismos 
prescritos no do artigo 25.º, até 31 de dezembro de 2012.

Por outro lado, a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, vem determinar 
a densidade máxima de dirigentes intermédios de 1.º, 2.º e 3.º grau, 
para os municípios, em função de duas variáveis: uma primeira, que se 
reporta à participação total dos fundos do Orçamento do Estado, a que 
se refere o n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro; e a 
segunda que se reporta à população e às dormidas turísticas, em função 
dos dados do último recenseamento geral da população, que ocorreu 
no ano de 2011.

Face a estas variáveis, o Município de Castelo Branco pode prever na 
estrutura orgânica da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados, 
2 dirigentes intermédios de 1.º grau, 8 de 2.º grau e 2 de 3.º grau, face 
ao disposto no n.º 4 do artigo 5.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
sendo que da estrutura proposta não resulta uma redução do número de 
dirigentes cujo provimento é legalmente permitido, relativamente aos 
dirigentes atualmente providos, antes pelo contrário, o Município de 
Castelo Branco poderia ainda prever dirigentes de 3.º grau.

Tendo em conta a alteração orgânica ocorrido há dois anos, o presente 
regulamento não se afasta muito do então proposto, resultando apenas na 
aglutinação de serviços e unidades orgânicas que nunca foram ocupadas 
ou se encontravam vagas.

O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro estipula que compete 
à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprova-
ção do modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear, definindo 
as correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número 
máximo de unidades orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas, equipas 
multidisciplinares e equipas de projeto.

Por seu turno, o Município de Castelo Branco tem como uma das 
suas prioridades estratégicas promover a modernização da adminis-
tração municipal como elemento fundamental para uma governação 
autárquica qualificada e para uma maior eficiência na prestação dos 
serviços aos cidadãos.

O objetivo da Estrutura e da Organização dos Serviços Municipais é 
promover uma administração municipal mais eficiente e modernizada, 
que contribua para a melhoria das condições de exercício da missão e das 
atribuições do Município, desiderato que se mantém com a adequação 
agora concretizada.

O regulamento da presente Estrutura e Organização é elaborado 
nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, da alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, e do artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro.

Artigo 1.º
Princípios

A estrutura, a organização e o funcionamento dos serviços municipais 
orientam -se, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
pelos princípios da unidade e eficácia, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação dos recursos públicos, da melhoria quantitativa 
e qualitativa do serviço prestado e da garantia da participação dos ci-
dadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis 
à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento 
Administrativo e no diploma que aprova o Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas.

Artigo 2.º
Modelo

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de 
estrutura hierarquizada, constituída por:

Unidades orgânicas nucleares: Departamentos municipais;
Unidades orgânicas flexíveis: Divisões municipais;
Gabinetes;
Subunidades orgânicas: Secções (unidades de apoio à gestão), diri-

gidas por um coordenador técnico.
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Artigo 3.º
Categorias de unidades e subunidades orgânicas

1 — Os serviços municipais organizam -se nas seguintes categorias 
de unidades orgânicas:

a) Departamentos — unidades orgânicas nucleares de caráter perma-
nente, aglutinando competências várias;

b) Divisões — unidades orgânicas de caráter flexível, aglutinando 
competências de âmbito operativo e instrumental integradas numa 
mesma área funcional;

c) Unidades de apoio à gestão — subunidades orgânicas — sec-
ções — de caráter flexível que agregam atividades de natureza execu-
tiva de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem 
definidas e instruções gerais, nas áreas comuns e instrumentais e nos 
vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.

Artigo 4.º
Estrutura Nuclear

O Município de Castelo Branco estrutura -se em torno das seguintes 
unidades orgânicas nucleares:

a) Departamento de Administração Geral;
b) Departamento Técnico Operacional.

Artigo 5.º
Departamento de Administração Geral

1 — O Departamento de Administração Geral tem como missão 
garantir a prestação de todos os serviços de suporte que assegurem o 
regular funcionamento do Município.

2 — Compete ao Departamento de Administração Geral:
a) Assegurar à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal o se-

cretariado e o apoio técnico-administrativo que lhe seja solicitado;
b) Instruir e informar os processos administrativos que devam ser 

submetidos à Câmara Municipal, ou a despacho do Presidente da Câ-
mara Municipal ou dos vereadores com responsabilidades executivas, 
cuja tramitação não esteja cometida a outro serviço da administração 
municipal;

c) Proceder à elaboração das grandes opções do plano, do orçamento 
e de outros documentos previsionais de caráter financeiro, efetuar o 
controlo e acompanhamento da execução orçamental e financeira dos 
vários programas, projetos e ações e assegurar a gestão integrada dos 
recursos financeiros, bem como organizar os documentos de prestação 
de contas e o relatório de gestão;

d ) Assegurar a coordenação do aprovisionamento geral e do registo 
e controlo do património municipal;

e) Superintender na direção da fiscalização municipal;
f ) Assegurar os procedimentos de contratação pública até à celebração 

do contrato, destinados à execução de obras públicas e à aquisição de 
bens e serviços, bem como aprovar, submeter e acompanhar candidaturas 
a fundos comunitários e outros fundos da administração central;

g) Proceder à modernização administrativa dos serviços municipais, 
interligando -os pela Intranet e disponibilizando processos, informações e 
serviços, através do sítio da internet, bem como assegurar a manutenção 
e gestão de todos os sistemas informáticos;

h) Programar, coordenar e acompanhar a gestão dos recursos humanos 
do Município, designadamente no que concerne aos procedimentos 
concursais, à gestão de carreiras, à avaliação de desempenho e ao pro-
cessamento de remunerações e outros abonos, bem como à promoção 
da formação;

i) Receber, registar, distribuir e arquivar o expediente remetido aos 
órgãos e serviços do Município e expedir a correspondência produzida;

j) Assegurar o exercício das competências cometidas por lei ao Mu-
nicípio relativas ao recenseamento eleitoral, atos eleitorais e referendos;

k) Assegurar o desempenho da função notarial e a responsabilidade 
pelo serviço de execuções fiscais;

l ) Gerir o pessoal não docente dos estabelecimentos de ensino;
m) Assegurar o planeamento e a gestão das atividades de enriqueci-

mento curricular no 1.º ciclo do ensino básico;
n) Organizar, manter e desenvolver a rede de transportes escolares, 

assegurando a sua gestão;
o) Garantir a administração das refeições nos diversos estabeleci-

mentos de ensino.

3 — Compete ao Departamento de Administração Geral na área finan-
ceira e do património, a gestão dos recursos financeiros do Município, 
nomeadamente assegurar a elaboração dos documentos previsionais, 
executar e acompanhar a execução dos mesmos, elaborar a prestação 
anual de contas, bem como gerir e centralizar a informação relativa ao 

património municipal, independentemente da sua natureza, e realizar 
os atos necessários à valorização, alienação, aquisição, cedência, ma-
nutenção ou outras formas de oneração do património do Município, 
bem como:

a) Assegurar a elaboração dos projetos do Orçamento e das Grandes 
Opções do Plano do Município;

b) Acompanhar a execução financeira dos documentos previsionais 
do Município;

c) Organizar os documentos de prestação de contas do Município;
d ) Desenvolver todas as ações necessárias ao registo contabilístico 

das operações orçamentais e dos factos patrimoniais decorrentes da 
atividade desenvolvida pelo Município;

e) Assegurar o suporte informativo necessário ao conhecimento, por 
parte dos serviços municipais, das informações resultantes dos registos 
contabilísticos efetuados;

f ) Desenvolver as ações necessárias ao cumprimento das obrigações 
de natureza contributiva e fiscal decorrentes da atividade do Município;

g) Assegurar a gestão do relacionamento financeiro do Município 
com entidades externas, através da análise sistemática das respetivas 
contas correntes e desenvolvimento das ações necessárias à liquidação 
dos respetivos saldos;

h) Efetuar o recebimento das diferentes receitas municipais e a con-
ferência dos correspondentes documentos de quitação;

i) Efetuar o pagamento das despesas municipais e à conferência dos 
correspondentes documentos comprovativos;

j) Realizar depósitos, transferências e levantamentos, segundo princí-
pios de segurança e critérios de rentabilização dos valores movimentados;

k) Assegurar a verificação dos fundos, montantes documentos, em 
qualquer momento, à sua guarda, pelos responsáveis designados para 
o efeito;

l ) Proceder ao registo dos movimentos inerentes aos pagamentos e 
recebimentos efetuados;

m) Coordenar a liquidação e à cobrança das licenças, taxas e outras 
receitas municipais;

n) Preparar as informações técnicas necessárias para a fixação da taxa 
de incidência do Imposto Municipal sobre Imóveis, da participação do 
Município no IRS e da derrama do IRC, nos termos da lei;

o) Assegurar a articulação com as estruturas da Administração Cen-
tral do Estado no lançamento, liquidação e cobrança dos impostos cuja 
receita esteja por lei confiada ao Município;

p) Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito 
do processo de execução fiscal, desenvolvendo as ações necessárias à 
instauração, com base nas respetivas certidões de dívida, e toda a tra-
mitação até à extinção dos processos de cobrança coerciva por dívidas 
de caráter fiscal ao Município, ou que sigam esta forma de processo 
na sua cobrança;

q) Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito 
das oposições deduzidas em processo de execução fiscal, procedendo 
ao seu acompanhamento junto dos tribunais respetivos;

r) Assegurar as medidas necessárias à cobrança coerciva de dívidas 
referentes a receitas municipais não pagas no prazo de pagamento vo-
luntário que devam ser objeto de ação executiva em tribunal comum;

s) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens imó-
veis do Município e promover todos os registos relativos aos mesmos;

t) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à gestão do 
património imóvel, apoiando as negociações a efetuar e assegurar os 
procedimentos necessários à aquisição, oneração e alienação de bens 
imóveis;

u) Assegurar os procedimentos administrativos e a permanente atu-
alização dos registos dos bens imóveis, bem como os procedimentos 
relativos à cedência, alienação ou aquisição dos referidos bens, excluindo 
os fogos municipais de habitação;

v) Controlar o cumprimento, pelas partes envolvidas, de todos os 
contratos, acordos e protocolos com incidência patrimonial celebrados 
pelo Município;

w) Manter o chaveiro central das instalações municipais e colaborar 
no estabelecimento de sistemas de guarda e segurança;

x) Manter atualizado o inventário valorizado do património móvel 
existente e a sua afetação aos diversos serviços;

y) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização setorial 
pelos bens patrimoniais afetos a cada serviço;

z) Estabelecer os critérios de amortização de património afeto aos 
serviços, na perspetiva de imputação de custos a cada unidade orgânica;

aa) Assegurar a conservação e manutenção dos bens patrimoniais 
móveis do Município;

ab) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, 
quando deteriorados ou inúteis;

ac) Instrução dos processos de contraordenação e de transgressão da 
respetiva competência;

ad ) Assegurar a gestão da carteira de seguros do Município;
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ae) Certificar ou autenticar todos os documentos que corram pela 
Divisão;

af ) Assegurar a emissão dos certificados de residência dos cidadãos 
da União Europeia;

ag) Instruir e informar os processos relativos a vendedores ambulantes 
e feirantes;

ah) Instruir os processos relativos ao licenciamento de recintos de 
espetáculos e divertimentos públicos, incluindo os itinerantes e im-
provisados;

ai) Instruir os processos e propor o licenciamento da atividade de 
guarda -noturno, de arrumador de automóveis, de acampamentos ocasio-
nais, de exploração de máquinas de diversão, realização de espetáculos de 
natureza desportiva e divertimentos públicos na via pública, da atividade 
de agências de venda de bilhetes para espetáculos públicos, de fogueiras 
e queimadas e da realização de leilões;

aj) Instruir os processos de concessão de exploração de quiosques;
ak) Instruir os processos relativos à ocupação do solo, subsolo e espaço 

aéreo do domínio público, com vista à instalação, reparação, alteração 
ou substituição de infraestruturas;

al ) Instruir os processos de licenciamento de transporte de aluguer 
em veículos ligeiros de passageiros;

am) Exercer as responsabilidades municipais relacionadas com o 
funcionamento e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecâ-
nicas e tapetes rolantes;

an) Instruir os processos relativos a remoção, transporte, inumação, 
exumação, trasladação e cremação de cadáveres, nos termos da lei;

ao) Instruir os processos relativos à renovação de carta de caçador;
ap) Proceder à instrução dos processos de licenciamentos diversos 

que não estejam cometidos a outros serviços do Município;
aq) Dirigir a fiscalização municipal;
ar) Dirigir o armazém;
as) Exercer outras competências que lhe sejam conferidas por lei ou 

Regulamento Municipal.

4 — Compete ao Departamento de Administração Geral, no âmbito 
da Educação e Cultura, assegurar o planeamento e gestão dos serviços 
e equipamentos educativos, promovendo o desenvolvimento educacio-
nal do Município de acordo com parâmetros de qualidade e inovação, 
assegurar a realização das políticas municipais de desenvolvimento 
desportivo, coordenar e promover o desenvolvimento das atividades 
culturais e turísticas, bem como assegurar o planeamento e gestão dos 
serviços e equipamentos educativos, promovendo o desenvolvimento 
educacional do Município de acordo com parâmetros de qualidade e 
inovação, nomeadamente:

a) Proceder ao levantamento das necessidades dos alunos mais ca-
renciados e, em função delas, propor auxílios económicos no âmbito 
da ação social escolar;

b) Providenciar pelo fornecimento de refeições nas escolas;
c) Promover a gestão da componente de apoio à família nos jardins-

-de -infância da responsabilidade do Município;
d ) Assegurar o planeamento e a gestão das atividades de enriqueci-

mento curricular no 1.º ciclo do ensino básico;
e) Assegurar a gestão do pessoal não docente dos estabelecimentos 

de ensino, nos termos da lei;
f ) Promover a inventariação, classificação, proteção e divulgação do 

património histórico -cultural do concelho;
g) Promover a gestão dos museus municipais, assegurando a con-

servação, segurança e conservação de todos os bens culturais sob sua 
alçada;

h) Organizar a informação turística relativa ao concelho;
i) Adquirir, tratar e disponibilizar coleções documentais que obede-

çam a critérios de diversidade temática, de atualidade das análises, de 
pluralidade de opiniões e de diversidade de suportes;

j) Disponibilizar serviços de difusão documental e serviços de pesquisa 
de informação em formato digital multimédia;

k) Propor e desenvolver programas de animação das bibliotecas, que 
potenciem a sua função cultural e educativa promovendo a literacia e 
a aprendizagem;

l ) Avaliar o interesse do Município na aceitação de doações, heranças 
e legados, no âmbito da sua competência;

m) Assegurar o funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens;

n) Cooperar no levantamento das necessidades habitacionais e assegu-
rar o acompanhamento social e dinamização comunitária nos complexos 
municipais de habitação social;

o) Promover medidas de apoio às crianças, idosos e pessoas com 
deficiência, em parceria com as instituições com serviços dedicados 
a estes grupos;

p) Assegurar os procedimentos relativos à nomenclatura das vias 
públicas e prestar apoio à Comissão Municipal de Toponímia;

q) Programar e desenvolver atividades de natureza desportiva que se 
dirijam à população do concelho;

r) Assegurar a gestão dos equipamentos desportivos municipais.

Artigo 6.º

Departamento Técnico Operacional

1 — O Departamento Técnico Operacional tem como missão pro-
mover o desenvolvimento das atividades de planeamento e gestão ur-
banística do território do Município, nomeadamente a elaboração e 
a avaliação da execução dos planos municipais de ordenamento do 
território, e o licenciamento das operações urbanísticas, bem como 
promover a construção, conservação e reabilitação das edificações e 
infraestruturas municipais, bem como dinamizar as medidas de proteção 
do ambiente.

2 — Compete ao Departamento Técnico Operacional, no âmbito do 
desenvolvimento das atividades de planeamento e gestão urbanística 
do território do Município, nomeadamente a elaboração e a avaliação 
da execução dos planos municipais de ordenamento do território, e o 
licenciamento das operações urbanísticas, bem como:

a) Coordenar a revisão e atualização do Plano Diretor Municipal;
b) Coordenar a elaboração dos planos municipais de ordenamento do 

território, de grau inferior ao Plano Diretor Municipal, nomeadamente 
os planos de urbanização e de pormenor;

c) Identificar e programar as ações necessárias ao estabelecimento 
de um modelo correto e equilibrado de desenvolvimento urbanístico 
do território municipal;

d ) Assegurar a conceção e implementação do sistema de informação 
geográfica e manter atualizada a cartografia digital do concelho;

e) Promover a análise e emitir pareceres sobre planos nacionais, 
especiais e setoriais de ordenamento do território;

f ) Promover a análise e emitir pareceres sobre planos municipais de 
ordenamento do território;

g) Propor processos de expropriação e obrigatoriedade de construção;
h) Promover o cálculo das avaliações de prédios urbanos ou rústicos, 

objeto de negociação pela Câmara Municipal;
i) Propor a elaboração de estudos no domínio do ordenamento do 

território;
j) Propor a aquisição de serviços no domínio do ordenamento do 

território e do planeamento urbanístico;
k) Propor a atualização dos planos existentes;
l ) Propor a execução dos estudos de reconversão urbanística das zonas 

de construção de génese ilegal;
m) Propor a execução de arranjos exteriores, equipamentos coletivos 

e infraestruturas;
n) Propor a elaboração de projetos de requalificação e reabilitação 

urbana;
o) Coordenar os contactos e relações com os órgãos da administração 

central, regional e associações com competências na área de habitação 
social, industrial e comercial;

p) Colaborar com outros serviços municipais na organização dos pro-
cessos relativos ao apoio técnico e financeiro da administração central 
nas situações previstas na legislação;

q) Cooperar com os outros serviços municipais, em matéria de urba-
nismo e política de solos, designadamente na delimitação de zonas de 
defesa e de controlo urbano de áreas críticas de recuperação e reconver-
são urbanísticas, dos planos de renovação urbana de áreas degradadas 
e de recuperação de centros históricos, em cooperação com outros 
serviços municipais;

r) Colaborar com as cooperativas de habitação económica e núcleos ou 
associações industriais e comerciais, nos termos do protocolo existente 
ou a celebrar entre estas e a Câmara Municipal;

s) Cooperar com os outros departamentos e ou com outras insti-
tuições na emissão de pareceres, no âmbito da gestão urbanística, do 
ordenamento do território, do património e em qualquer outra vertente 
do interesse municipal;

t) Apreciar os processos relativos a todas as operações urbanísticas;
u) Apreciar os processos previstos em legislação especial que devam 

seguir a tramitação prevista nas leis e regulamentos relativamente às 
operações urbanísticas;

v) Implementar meios de difusão e divulgação da informação no 
âmbito do urbanismo;

x) Monitorizar a execução dos planos municipais de ordenamento do 
território e dos outros instrumentos de gestão urbanística.

3 — Compete ao Departamento Técnico Operacional, no âmbito da 
promoção da construção, conservação e reabilitação das edificações e 
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infraestruturas municipais, bem como na dinamização das medidas de 
proteção do ambiente:

a) Assegurar a elaboração e revisão dos projetos de infraestruturas e 
equipamentos de promoção municipal;

b) Garantir a execução de obras de interesse municipal, nos domínios 
das infraestruturas, do espaço público, e dos equipamentos coletivos, 
através dos meios técnicos e logísticos do Município ou em cooperação 
com outras entidades públicas e privadas, bem como garantir a direção 
e fiscalização de obras;

c) Assegurar a conservação e manutenção das infraestruturas, edifícios 
e equipamentos municipais;

d ) Assegurar a coordenação e fiscalização das atividades dos operado-
res públicos ou privados que intervenham ou ocupem o espaço público, 
com vista à gestão criteriosa do subsolo, de forma a minimizar o impacto 
negativo das referidas atividades;

e) Promover todos os procedimentos e instruir os processos com vista 
ao lançamento de concursos de empreitadas;

f ) Promover todos os procedimentos conducentes à prevenção e 
segurança nas obras municipais;

g) Promover as ações necessárias com vista à defesa e melhoria do 
meio ambiente e de proteção da qualidade de vida da comunidade;

h) Assegurar a promoção e a valorização dos espaços verdes;
i) Programar a construção e conservação de estabelecimentos de 

ensino da responsabilidade do Município;
j) Programar, coordenar e garantir a aquisição e conservação do equi-

pamento dos estabelecimentos escolares a cargo do Município.

Artigo 7.º
Unidades Orgânicas Flexíveis

O número máximo de Unidades Orgânicas Flexíveis do Município 
é fixado em 10 (dez), sendo 8 (oito) a serem providas por dirigente 
intermédio de 2.º grau, e 2 (duas) a serem chefiadas por dirigente in-
termédio de 3.º grau.

Artigo 8.º
Subunidades Orgânicas

O número máximo de Subunidades Orgânicas — Secções — do Mu-
nicípio é fixado em 12.

Artigo 9.º
Norma revogatória

É revogada a Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais do Muni-
cípio de Castelo Branco, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 253, de 31 de dezembro de 2010, a coberto do despacho (extrato) 
n.º 19410 -D/2010, de 31 de dezembro de 2010, retificado pela declaração 
de retificação n.º 188/2011, de 26 de janeiro, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 18, de 26 de janeiro de 2011.

Artigo 10.º
Norma transitória

1 — Nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, manter -se -ão até ao final do respetivo período as co-
missões de serviço dos diretores de departamento e chefes de divisão, 
atualmente providos, com a consequente suspensão dos efeitos das cor-
respondentes alterações decorrentes da adequação prevista, mantendo -se 
assim em vigor temporariamente e devidamente adaptadas, enquanto 
aqueles dirigentes se mantiverem em exercício, as disposições e compe-
tências previstas na anterior Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais 
do Município de Castelo Branco, publicada no Diário da República, 
2.ª série, n.º 253, de 31 de dezembro de 2010, a coberto do despacho 
(extrato) n.º 19410 -D/2010, de 31 de dezembro de 2010, retificado pela 
declaração de retificação n.º 188/2011, de 26 de janeiro, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 26 de janeiro de 2011.

2 — Quando cessar qualquer das comissões de serviço a que se re-
fere o número anterior, deverá proceder -se à abertura de procedimento 
concursal para recrutamento dos cargos dirigentes previstos na nova 
estrutura orgânica.

ANEXO I

Estrutura Orgânica Flexível dos Serviços Municipais

Fundamentação
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, criou um novo enqua-

dramento jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias Locais, 

complementada agora com o estatuído na Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, que procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação pela Lei n.º 64/2011, de 11 de dezembro, 
que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos 
da administração central, regional e local do Estado, prevendo que os 
municípios devem, adequar as estruturas orgânicas então definidas, 
através dos mecanismos prescritos no do artigo 25.º, até 31 de dezem-
bro de 2012.

Por outro lado, o Município de Castelo Branco tem como uma das 
suas prioridades estratégicas promover a modernização da organização, 
estrutura e funcionamento da administração municipal, criando condi-
ções para o acréscimo da eficiência na afetação dos recursos públicos e 
a melhoria qualitativa dos serviços prestados aos cidadãos. 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 Câmara Municipal, 
deliberar sobre a criação de unidades orgânicas flexíveis e a definição 
das respetivas atribuições e competências, dentro dos limites fixados pela 
Assembleia Municipal, o órgão autárquico competente para a aprovação 
do modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear. A estrutura nu-
clear dos serviços do Município de Castelo Branco e as competências das 
respetivas unidades orgânicas nucleares estão definidos no Regulamento 
da Organização dos Serviços Municipais, que fixa igualmente em 10 o 
número máximo de unidades orgânicas flexíveis.

Artigo 1.º
Estrutura Flexível

O Município de Castelo Branco estrutura-se em torno de 10 unidades 
orgânicas flexíveis, sendo as constantes dos artigos seguintes, a constituir 
na Câmara Municipal.

Artigo 2.º
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos

1 — Inserida no Departamento de Administração Geral, funciona a 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos.

2 — A Divisão Administrativa e de Recursos Humanos tem como 
missão assegurar o apoio técnico — administrativo à atividade dos 
órgãos representativos do Município e o desempenho das atividades 
administrativas do Município que não estiverem cometidas a outros 
serviços, bem como programar, coordenar e acompanhar a gestão dos 
recursos humanos do Município, designadamente no que concerne ao 
recrutamento e seleção de pessoal, à gestão de carreiras, ao processa-
mento de remunerações e outros abonos, à avaliação de desempenho e 
à promoção da formação.

3 — Compete à Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 
nomeadamente:

a) Prestar apoio técnico -administrativo à Câmara Municipal, nome-
adamente ao Presidente da Câmara Municipal e aos Vereadores com 
competências delegadas;

b) Assegurar a receção, registo, classificação, distribuição, expedi-
ção e arquivo de toda a correspondência, gerindo o serviço de correio 
interno;

c) Promover a publicitação das deliberações dos órgãos municipais, 
bem como das decisões dos respetivos titulares, destinadas a ter eficácia 
externa, nos termos da lei;

d ) Assegurar a elaboração e a afixação de editais e éditos;
e) Assegurar a difusão das deliberações, decisões e diretivas dos 

órgãos municipais, pelos meios adequados;
f ) Realizar os atos relativos ao serviço militar, bem como todo o 

expediente inerente;
g) Promover estudos e propor medidas que visem garantir a gestão 

adequada dos recursos humanos afetos ao Município;
h) Elaborar o mapa de pessoal do Município;
i) Elaborar o balanço social do Município;
j) Promover o recrutamento e seleção dos trabalhadores municipais;
k) Organizar os processos de admissão de pessoal;
l ) Assegurar a elaboração dos programas, métodos e critérios de 

seleção;
m) Organizar as ações de acolhimento de novos trabalhadores;
n) Elaborar o diagnóstico de necessidades, colaborar na definição de 

prioridades de formação e aperfeiçoamento profissional dos trabalha-
dores municipais e elaborar o plano de formação;

o) Planear e organizar as ações de formação internas e externas, tendo 
em vista a valorização profissional dos trabalhadores municipais e a 
elevação dos índices de preparação necessários ao exercício de funções 
e à melhoria do funcionamento dos diferentes serviços;

p) Organizar, dinamizar e assegurar a aplicação do sistema integrado 
de avaliação de desempenho no âmbito dos recursos humanos;
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q) Organizar e controlar a informação relativa à assiduidade dos 
trabalhadores municipais;

r) Gerir os mapas de presenças e de férias;
s) Gerir os sistemas de controlo de assiduidade dos trabalhadores 

municipais;
t) Assegurar o processamento de remunerações e outros abonos dos 

trabalhadores municipais;
u) Instruir processos de aposentação dos trabalhadores;
v) Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos 

trabalhadores, bem como de acidentes de trabalho;
w) Organizar e atualizar o cadastro dos trabalhadores do Município;
x) Promover o atendimento público no domínio dos recursos humanos 

e o atendimento aos trabalhadores do Município;
y) Assegurar a elaboração e divulgação de informação aos trabalha-

dores do Município;
z) Preparar os elementos necessários à elaboração do orçamento 

municipal e revisões, no domínio dos recursos humanos;
aa) Exercer outras competências que lhe sejam conferidas por lei ou 

Regulamento Municipal.

Artigo 3.º
Divisão de Contratação Pública

e de Modernização Administrativa
1 — Inserida no Departamento de Administração Geral, funciona 

a Divisão de Contratação Pública e de Modernização Administrativa.
2 — A Divisão de Contratação Pública e de Modernização Administra-

tiva tem como missão colaborar no desenvolvimento e na contratação dos 
sistemas e tecnologias de informação, bem como no estudo do impacto 
dos sistemas e das tecnologias de informação na organização do trabalho 
e nos sistemas organizacionais, propondo medidas adequadas para a 
introdução de inovações na organização e funcionamento dos serviços, 
bem como ainda na analise de fontes e instrumentos de financiamento 
da atividade municipal preparando e gerindo processos de candidatura 
a financiamento externo, com vista a maximizar os recursos financeiros 
à disposição do Município e ampliar a sua capacidade de intervenção.

3 — Compete à Divisão Contratação Pública e de Modernização 
Administrativa, nomeadamente:

a) Concentrar, uniformizar e informatizar todos os procedimentos de 
contratação pública do município;

b) Elaborar programas de concurso e cadernos de encargos gerais 
necessários aos procedimentos de contratação pública;

c) Apoio aos serviços municipais na elaboração de cadernos de en-
cargos específicos;

d ) Preparar e enviar processos ao Tribunal de Contas, que estejam 
sujeitos ao visto prévio;

e) Coordenar e acompanhar os procedimentos pré -contratuais desde 
a aprovação até à celebração do contrato;

f ) Elaborar relatórios periódicos aos órgãos municipais, sobre as 
contratações efetuadas;

g) Acompanhar e informar sobre as iniciativas, estudos e planos da 
União Europeia e da Administração Central que tenham incidência sobre 
o desenvolvimento local e regional;

h) Assegurar a difusão de informação aos serviços municipais e enti-
dades concelhias sobre programas nacionais e comunitários;

i) Desenvolver os meios necessários à captação dos instrumentos 
financeiros da Administração Central, da União Europeia e outros de 
aplicação às Autarquias Locais;

j) Coordenar, preparar e formalizar processos de candidaturas a 
financiamento;

k) Acompanhar a execução financeira dos vários projetos cofinan-
ciados;

l ) Assegurar a organização contabilística e administrativa dos dossiers 
técnicos e financeiros dos projetos;

m) Promover as medidas necessárias para o cumprimento das obriga-
ções de informação e publicidade dos projetos cofinanciados;

n) Promover a gestão e a arquitetura dos sistemas de informação do 
Município;

o) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, 
normalizar os modelos de dados e estruturar os conteúdos e fluxos 
informacionais da organização e definir as normas de acesso e níveis 
de confidencialidade da informação;

p) Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e 
integridade da informação e especificar as normas de salvaguarda e 
de recuperação da informação;

q) Realizar os estudos de suporte às decisões de implementação de 
processos e sistemas informáticos;

r) Colaborar na divulgação de normas de utilização e promover a 
formação e o apoio a utilizadores sobre os sistemas de informação 
instalados ou projetados;

s) Assegurar a conceção e a manutenção das infraestruturas tecno-
lógicas;

t) Configurar e instalar peças de suporte lógico de base, englobando 
designadamente, os sistemas operativos e utilitários associados, os 
sistemas de gestão de redes informáticas, de bases de dados e todas as 
aplicações e produtos de usos geral, assegurando a respetiva gestão e 
operacionalidade;

u) Configurar, gerir e administrar os recursos dos sistemas físicos 
e aplicacionais instalados, de forma a otimizar a utilização e partilha 
das capacidades existentes e a resolver os incidentes de exploração, 
elaborar as normas e a documentação técnica a que deva obedecer a 
respetiva operação;

v) Assegurar a aplicação dos mecanismos de segurança, confidenciali-
dade e integridade da informação armazenada, processada e transportada 
nos sistemas de processamento e redes de comunicação utilizados no 
Município;

w) Apoiar os utilizadores na operação dos equipamentos terminais 
de processamento e de comunicação de dados;

x) Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica e 
pela manutenção do equipamento e dos suportes de informação e definir 
procedimentos de uso geral necessários a uma fácil e correta utilização 
de todos os sistemas instalados;

y) Instalar componentes de hardware e software, designadamente, 
servidores, dispositivos de comunicações, estações de trabalho, peri-
féricos e suporte lógico utilitário, assegurando a respetiva manutenção 
e atualização;

z) Planificar a exploração, parametrizar e acionar o funcionamento, 
controlo e operação dos sistemas, computadores, periféricos e disposi-
tivos de comunicações instalados, atribuir, otimizar, afetar e desafetar 
recursos, identificar anomalias e desencadear as ações de regularização 
requeridas;

aa) Proceder à celebração de protocolos, com vista à uniformização 
de procedimentos nas áreas da modernização e informática.

ab) Promover e implementar a simplificação e desburocratização de 
processos, métodos e procedimentos subjacentes aos serviços prestados 
aos munícipes;

ac) Fomentar e desenvolver uma política de facilitação do relaciona-
mento com o munícipe, de identificação dos funcionários, da eliminação 
dos tempos de espera e da prestação de informação clara, concisa, 
completa e conclusiva;

ad ) Centralizar o atendimento, informação e esclarecimento do 
munícipe, respondendo eficazmente a todas as solicitações e pedidos 
apresentados (Balcão Único de Atendimento);

ae) Preparar e implementar um sistema de gestão documental que 
progressivamente elimine a utilização e circulação do papel quer inter-
namente, quer no relacionamento com os munícipes;

af ) Estudar e propor, conjuntamente com os serviços municipais, 
procedimentos e alterações que visem a melhoria dos serviços prestados 
aos munícipes.

ag) Celebrar contratos de arrendamento de acordo com as deliberações 
do Órgão Executivo;

ah) Manter atualizadas as contas correntes de cada morador;
ai) Manter atualizados os processos individuais de cada morador;
aj) Informar superiormente as reclamações apresentadas pelos mora-

dores, relacionadas com deficiências nas habitações ou partes comuns 
das mesmas.

Artigo 4.º
Divisão de Equipamentos e Vias Municipais

1 — Inserida no Departamento Técnico Operacional, funciona a 
Divisão de Equipamentos e Vias Municipais.

2 — A Divisão de Equipamentos e Vias Municipais tem como missão 
coordenar os processos de construção e manutenção dos edifícios e equi-
pamentos municipais, bem como coordenar os processos da construção 
e manutenção das vias municipais e a realização das obras complemen-
tares e a sua gestão.

3 — Compete à Divisão de Equipamentos e Vias Municipais, 
nomeadamente:

a) Programar as obras do Município no domínio da construção e ma-
nutenção dos edifícios e equipamentos municipais, bem como organizar 
os processos das referidas empreitadas;

b) Assegurar a assistência técnica e fiscalização daquelas obras, bem 
como avaliar e implementar os respetivos planos de segurança;

c) Programar as obras do Município no domínio da construção e ma-
nutenção das infraestruturas viárias da responsabilidade do Município, 
bem como organizar os processos das referidas empreitadas;

d ) Apreciar projetos de infraestruturas viárias promovidas pela Admi-
nistração Central do Estado e por empresas concessionárias de serviços 
públicos;
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e) Assegurar a assistência técnica e fiscalização daquelas obras, bem 
como avaliar e implementar os respetivos planos de segurança.

Artigo 5.º
Divisão de Manutenção e Espaços de Lazer

1 — Inserida no Departamento Técnico Operacional, funciona a 
Divisão de Manutenção e Espaços de Lazer.

2 — A Divisão de Manutenção e Espaços de Lazer tem como missão 
assegurar a gestão do parque de viaturas e máquinas do Município, 
promover a manutenção de instalações e equipamentos elétricos e 
eletromecânicos municipais e desenvolver as atividades relativas à 
iluminação pública.

3 — Compete à Divisão Municipal de Manutenção e Espaços de 
Lazer, nomeadamente:

a) Assegurar a gestão técnica e operacional do parque de viaturas e 
máquinas do Município que lhe estejam diretamente afetas;

b) Manter o controlo técnico do equipamento de transportes e outro 
equipamento mecânico que esteja afetado, em termos operacionais e 
patrimoniais, a outras unidades orgânicas;

c) Promover a instalação e a manutenção de sistemas elétricos e 
eletromecânicos existentes nas infraestruturas, edifícios e equipamentos 
municipais;

d ) Assegurar, diretamente ou através das concessionárias, a instalação 
e a manutenção de infraestruturas de iluminação pública;

e) Assegurar a articulação permanente com os operadores dos siste-
mas de energia, com vista à coordenação dos respetivos trabalhos de 
infraestruturação no território municipal;

f ) Desenvolver e executar programas de criação e conservação de 
parques, jardins e outros espaços verdes;

g) Gerir os viveiros municipais;
h) Gestão e manutenção de campos de futebol e parques desportivos.

Artigo 6.º
Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida

1 — Inserida no Departamento Técnico Operacional, funciona a 
Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida.

2 — A Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida tem como missão 
promover as medidas de proteção do ambiente, através da sensibilização 
ambiental, da valorização dos espaços verdes e da gestão das infraestru-
turas ambientais, bem como elaborar e executar projetos de intervenção 
na área do trânsito, contribuindo para o ordenamento da circulação e a 
segurança rodoviária.

3 — Compete à Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida, nome-
adamente:

a) Realizar e promover ações de sensibilização da população para a 
necessidade de proteção do ambiente;

b) Participar na definição de estudos, projetos e planos com incidência 
na área ambiental;

c) Proceder ao levantamento de fontes poluidoras do concelho e pla-
near, coordenar e zelar pela execução das ações necessárias à extinção 
dessas fontes;

d ) Desencadear ações de prevenção e defesa do meio ambiente, 
nomeadamente o combate à poluição atmosférica, sonora e dos 
recursos hídricos;

e) Programar as obras do Município no domínio das infraestruturas 
ambientais, bem como organizar os processos das referidas empreitadas;

f ) Assegurar a assistência técnica e fiscalização daquelas obras, bem 
como avaliar e implementar os respetivos planos de segurança;

g) Elaborar estudos relativos ao ordenamento da circulação e esta-
cionamento dos veículos;

h) Promover e gerir as atividades que envolvam a implementação, 
alteração e manutenção da sinalização, semaforização, informação di-
recional viária, informação turística, cultural e económica;

i) Elaborar e manter o cadastro da sinalização viária do concelho;
j) Definir as especificações dos equipamentos de ordenamento do 

trânsito, designadamente, de semaforização;
k) Promover a remoção de viaturas abandonadas na via pública;
l ) Assegurar a gestão do cemitério municipal;
m) Assegurar a gestão do Mercado Municipal e das Feiras;
n) Assegurar a gestão dos transportes públicos urbanos nomeadamente 

no que se refere à rede, paragens e correspondente logística;
o) Instruir os processos de licenciamento de ocupação dos espaços 

públicos, nomeadamente esplanadas, realização de atividades económi-
cas, exploração de mobiliário urbano e outras ocupações de via pública;

p) Promover a atualização e manutenção dos espaços de jogo e re-
creio existentes;

q) Instruir os processos de licenciamento sobre projetos de espaços de 
jogo e recreio, respetivo equipamento e superfícies de impacto;

r) Instruir os processos de licenciamento de planos e projetos de 
urbanização ao nível da circulação, do estacionamento e correspondente 
mobiliário urbano.

Artigo 7.º
Divisão de Obras Particulares

1 — Inserida no Departamento Técnico Operacional, funciona a 
Divisão de Obras Particulares.

2 — A Divisão de Obras Particulares tem como missão assegurar as 
ações de gestão urbanística, cabendo -lhe desempenhar as funções de li-
cenciamento, operações urbanísticas realizadas no território do concelho, 
bem como a realização de ações de conservação e reabilitação urbanas.

3 — À Divisão de Obras Particulares compete, nomeadamente:
a) Assegurar a direção de pessoal da DTO/DOP;
b) Organizar e promover o controlo de execução das atividades da 

DTO/DOP;
c) Promover a análise e emitir parecer sobre projetos de obras particulares;
d ) Promover a análise e emitir pareceres sobre pedidos de obras 

diversas de conservação e ou reparação dos imóveis, requeridos pelos 
seus proprietários;

e) Promover a análise e emitir parecer sobre pedidos de reapreciação 
de processos;

f ) Promover a análise e emitir parecer sobre pedidos de certidões e 
alvarás de loteamento;

g) Promover a análise e emitir parecer sobre pedidos de mudança de 
finalidade das frações dos imóveis;

h) Promover a análise e emitir parecer sobre pedidos e reclamações 
referentes a construção urbana;

i) Promover a análise e emitir parecer sobre pedidos e pretensões 
de ocupação da via pública para efeitos de estaleiro de obras a realizar 
nos imóveis;

j) Promover a obtenção junto das entidades respetivas dos pareceres 
que careçam os processos de obras e loteamentos;

k) Promover a análise e emitir parecer sobre os pedidos de certidão 
de laboração de caráter industrial;

l ) Assegurar a execução das medições dos processos de obras e do 
cálculo de taxas em vigor e indicação dos documentos necessários para 
o licenciamento das obras;

m) Promover a análise e emissão de pareceres a pretensões de 
ocupação da via pública e as suas implicações urbanísticas;

n) Coordenar a execução das vistorias com fim de passagem da licença 
de habitação e ou utilização, elaborando os respetivos autos;

o) Coordenar a execução das vistorias com o fim dos imóveis ficarem su-
jeitos ao regime da propriedade horizontal, elaborando os respetivos autos;

p) Coordenar a elaboração de propostas de instruções, ordens de 
serviços, despachos, posturas e regulamentos necessários ao exercício 
das atividades do DTO/DOP;

q) Cooperar com os outros serviços municipais, em matéria de urba-
nismo e política de solos, designadamente na delimitação de zonas de 
defesa e de controlo urbano de áreas críticas de recuperação e recon-
versão urbanística, dos planos de renovação urbana de áreas degradadas 
e de recuperação de centros históricos, em cooperação com outros 
serviços municipais;

r) Cooperar com a fiscalização municipal, sempre que esta o solicite;
s) É ainda atribuição da DTO/DOP executar as tarefas que, no âmbito 

das suas atribuições, lhe sejam superiormente solicitadas.

Artigo 8.º
Norma transitória

Tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Estrutura e 
Organização dos Serviços Municipais do Município de Castelo Branco, 
por aplicação do estatuído no n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, de que se manterão até ao final do respetivo período as 
comissões de serviço dos Diretores de Departamento e Chefes de Divi-
são, atualmente providos, as Divisões constantes da presente estrutura 
flexível e que se integrarão no Departamento Técnico Operacional, até à 
finalização dos procedimentos concursais previstos no n.º 2 do referido 
artigo 10.º, ficam na dependência do Departamento de Planeamento, 
Urbanismo e Obras Particulares.

ANEXO II

Subunidades orgânicas
Considerando:
Que nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 

complementado com o estatuído na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 
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na alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, o órgão 
deliberativo aprovou em sessão de 28 de dezembro de 2012, sob proposta 
da Câmara, o modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear e fixou 
em doze o número máximo de subunidades orgânicas;

Que o artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
estipula que compete ao presidente da Câmara Municipal, a criação, a 
alteração e a extinção de subunidades orgânicas.

Determino:
1 — Que o Município, na Câmara Municipal, passará a ter as seguintes 

subunidades orgânicas, integradas nas respetivas unidades orgânicas:
1.1 — Departamento de Administração Geral

Secção de Contabilidade
Secção de Taxas e Licenças
Secção de Património e Armazém
Secção de Tesouraria

1.2 — Divisão Administrativa e de Recursos Humanos

Secção de Expediente Geral e Arquivo
Secção de Recursos Humanos

1.3 — Divisão de Contratação Pública e de Modernização Admi-
nistrativa

Secção de Contratação Pública e Eleições

1.4 — Divisão de Equipamentos e Vias Municipais
Secção de Equipamentos e Vias Municipais

1.5 — Divisão de Obras Particulares
Secção de Obras Particulares

2 — Que as competências das subunidades são as constantes do meu 
despacho n.º 35/2012, de 28 de dezembro.

A presente Estrutura e Organização entram em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação no Diário da República.

Porém, tendo em conta o previsto no artigo 10.º da Estrutura e Orga-
nização dos Serviços Municipais e no artigo 8.º da Estrutura Orgânica 
Flexível dos Serviços Municipais do Município de Castelo Branco, 
as disposições aí referidas, bem como o organograma anexo, ficam 
suspensos ao abrigo do n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Joaquim Morão. 

  
 206694573 

 MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

Aviso n.º 1300/2013

Para os devidos efeitos, torno público que, por despacho do Presi-
dente da Câmara, datado de 18 de dezembro de 2012, foi autorizada a 
licença sem remuneração por 364 dias a partir do dia 01 de janeiro do 

ano 2013 ao funcionário desta Autarquia, Paulo Jorge Almeida Furtado, 
prevista nos termos do artigo 234.º do Regime da Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro.

28 de dezembro de 2012. — O Vice -Presidente da Câmara, José Luís 
Saúde Cabral, Dr.

306646012 
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 Aviso n.º 1301/2013
No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação dada pela 
Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, torno público que por deliberação 
na Reunião do Executivo datada de 19 de dezembro do ano 2012, foi 
prorrogada a mobilidade interna inter - carreiras das trabalhadoras, Carla 
Helena Augusto Granjal, Lurdes Isabel Almeida Bonifácio e Maria Ana 
Almeida Costa na categoria de assistentes técnicas, até 31 de dezembro 
de 2013.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, José Francisco 
Gomes Monteiro.

306653505 

 MUNICÍPIO DA COVILHÃ

Aviso n.º 1302/2013

Consulta Pública
Carlos Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.
Torna público, nos termos do disposto no artº. 131.º do Código do 

Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, na redação da Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, e para 
efeitos do disposto no n.º 2 do artº. 27.º Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 26/2010, 
de 30 de março, que a Câmara Municipal da Covilhã vai proceder à 
abertura de um período para consulta pública sobre o pedido de alteração 
ao licenciamento do loteamento sito em Garroncheiro,Parque Industrial 
do Tortosendo — zona de expansão c freguesia do Tortosendo, titulado 
pelo alvará n.º 7/00, que corre os seus termos sob:

Processo n.º 407
Requerente: Campos & Campos — Compra e Venda de Proprieda-

des, L.da

A alteração proposta incide sobre os lotes n.os 80; 82; 84 e 86, inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia do Tortosendo respetivamente sob 
o artigo n.º 2636; 2638, 2640 e 2642 e descritos na Conservatória do 
Registo Predial da Covilhã respetivamente sob o n.º 1666/20000816; 
1668/20000816; 1670/20000816 e 1672/20000816, nos seguintes as-
petos:

1 — Integração do lote de terreno n.º 82 no lote n.º 80, com unificação 
dos polígonos máximos de implantação e manutenção das áreas totais 
de construção e implantação.

2 — Integração do lote de terreno n.º 86 no lote n.º 84, com unificação 
dos polígonos máximos de implantação e manutenção das áreas totais 
de construção e implantação.

3 — Alteração ao alinhamento das construções e previsão da cons-
trução de corpos balançados.

A consulta pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da data 
de publicação do presente aviso no Diário da República, podendo os 
interessados consultar o processo de licenciamento, respetivos pareceres 
e informações técnicas, no Departamento de Urbanismo da Câmara Mu-
nicipal da Covilhã, na Praça do Munícipio, Edifício Centro Cívico, 3.ª r/
Ch, Covilhã, durante o horário normal de expediente de 2.ª A 5.ª Feira 
(das 9 às 16,30 horas) e à 6.ª Feira (das 9 às 11,30 horas).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar por escrito 
a sua exposição, devidamente fundamentada, através de requerimento 
dirigido ao Presidente da Câmara.

16 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Pinto.

306683281 

 MUNICÍPIO DE CUBA

Aviso n.º 1303/2013

Procedimento Concursal Comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido.

1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua redação atual, conjugados com os artigos n.os 6.º, 

7.º e 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, 
e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 4.º da mesma Portaria, 
dado não existir ainda reserva de recrutamento constituída junto da 
Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(enquanto ECCRC), torna -se público que, por deliberação da Câmara 
Municipal de 05/12/2012,se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar da data de publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da 
República, procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de Trabalho assim designado no Mapa de Pessoal de 2013 desta 
Câmara, na modalidade de contrato de trabalho em Funções Públicas 
por tempo indeterminado:

Carreira/categoria — Técnico Superior — Subunidade de Recursos 
Humanos.

2 — Caracterização do posto de trabalho (atribuição, competência ou 
atividade): O posto de trabalho caracteriza -se por execução de tarefas 
inerentes ao funcionamento da Subunidade de Recursos Humanos, no-
meadamente funções consultivas, de estudo e planeamento; Elaboração 
de pareceres e projetos, e execução de outras atividades de apoio geral 
ou especializado nas áreas dos órgãos e serviços; Funções exercidas 
com responsabilidade e autonomia técnica; Representação do órgão ou 
serviço em assuntos da sua especialidade, de acordo com o conteúdo 
funcional constante no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
referido no art.49.º, n.º 2, da mesma lei.

3 — A atividade contratada não prejudica o exercício, de forma es-
porádica, das funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, 
para as quais o trabalhador detenha qualificação profissional adequada 
e não impliquem desvalorização profissional, nos termos estabelecidos 
no artigo 113.º do RCTFP.

4 — Local de trabalho: Edifício sede da Câmara Municipal de 
Cuba.

5 — Horário de trabalho: O horário semanal do trabalhador é de 
35 horas semanais, de segunda a sexta -feira, onde cumprirá um horário 
das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

6 — Remuneração: Será objeto de negociação entre o trabalhador e 
a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no artigo 55.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, tendo em consideração os condi-
cionalismos previstos no artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro.

7 — Reserva de recrutamento: o procedimento concursal é válido para 
o recrutamento do preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para 
os que venham a ocorrer, conforme previsto no artigo 40.º da Portaria 
que regulamenta a tramitação do procedimento concursal.

8 — Requisitos de admissão a concurso:
Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo inde-

terminado ou encontrar -se em situação de mobilidade especial e possuir 
os requisitos enunciados no ponto 8.1.

8.1 — Requisitos gerais: os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo casos excetuados pela cons-
tituição, lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Não se encontrar inibido do exercício de funções públicas ou não 

interdição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Nível habilitacional: —  O constante na al. c), do n.º 1, ar-
tigo 44.º conjugado com o artigo 51.º e mapa anexo à Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, exigindo -se Licenciatura em Gestão de Recursos 
Humanos, ou Administração Regional Autárquica. A título supletivo 
poderão ser admitidas outras licenciaturas, cuja base curricular res-
ponda de forma direta e imediata ao conteúdo funcional do posto de 
trabalho a ocupar, cabendo esta decisão ao júri fundamentando a sua 
deliberação.

8.3 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento iniciar -se -á de entre 
trabalhadores com relações jurídicas de emprego público por tempo 
indeterminado, previamente estabelecida.

8.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal deste município, idênticos ao posto de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

9 — Forma e prazo de apresentação de candidatura:
9.1 — Formalização das candidaturas: Deverão ser formalizadas 

até ao termo do prazo fixado no ponto 1, mediante preenchimento de 
formulário tipo, de utilização obrigatória, disponível na Subunidade 
de Recursos Humanos e na página eletrónica da Câmara Munici-
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pal — www.cm -cuba.pt, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 
de Cuba, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio registado 
com aviso de receção, para o endereço postal da Câmara Municipal 
de Cuba, Rua Serpa Pinto, 84, 7940 -172 Cuba, até à data limite fixada 
na publicitação;

9.2 — Documentação a apresentar: O requerimento (formulário tipo) 
deverá ser acompanhado da seguinte documentação:

Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias/profissio-
nais;

Fotocópia do Bilhete de Identidade, do cartão de identificação fiscal 
ou do Cartão de Cidadão;

Curriculum Vitae, atualizado, datado e assinado.
Dos factos declarados no C.V. que considere relevantes para avaliação 

do seu mérito, deverá anexar os devidos comprovativos, sob pena de 
não serem considerados pelo Júri.

9.2.1 — Os candidatos que sejam detentores de relação jurídica de 
emprego público, devem entregar também:

Declaração emitida pelo órgão ou Serviço a que o candidato pertence, 
devidamente atualizada, da qual conste a modalidade da relação jurídica 
de emprego público que o mesmo detém, com indicação da carreira, 
categoria e da área de atividade, de que seja titular, com tempo de serviço 
respetivo para ambas, e remuneração base auferida.

Documento comprovativo da avaliação do desempenho relativo ao 
último período, não superior a 3 anos em que o candidato cumpriu ou 
executou atribuição, competência ou atividade idêntica à publicitada, 
se aplicável.

9.3 — A não apresentação dos documentos acima identificados é 
motivo de exclusão, nos termos da alínea a) n.º 9, artigo 28 da Portaria 
que regulamenta o Procedimento Concursal.

9.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

10 — Métodos de seleção: Os previstos no artigo 53.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e artigo 7.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua redação atual.

10.1 — Métodos Obrigatórios:
10.1.1 — Prova de conhecimentos (PC) que visa avaliar os candidatos 

nos conhecimentos académicos e, ou profissionais e as competências 
técnicas, necessários ao exercício da função. Será adotada a escala de 
0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas. Os can-
didatos que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores, serão excluídos 
do procedimento, não lhes sendo aplicado o método seguinte. Este fator 
terá uma ponderação de 35 % na Avaliação Final.

10.1.1.1 — Tipo, forma e duração da prova de conhecimentos — As-
sumirá a forma escrita e será de realização individual com questões de 
escolha múltipla e ou de desenvolvimento, com consulta da legislação 
não comentada/anotada, que terá a duração de 2 horas.

10.1.1.2 — Programa da prova: incidirá sobre as seguintes matérias: 
Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na sua redação atual; Código do Procedimento Administrativo; Regime 
de vínculos, carreiras e remunerações aprovado pela Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e suas alterações; Decreto -Lei n.º 209/2009, de 03 de 
setembro; Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções 
públicas, Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro; Regime de Contrato de Tra-
balho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de se-
tembro, com as alterações entretanto introduzidas; Lei n.º 66 -B/2007, de 
28 de dezembro, na sua redação atual; Decreto -regulamentar n.º 18/2009, 
de 4 de setembro; Portaria n.º 1633/2007, de 31 de dezembro; Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro; Estatuto de Aposentação, Decreto-
-Lei n.º 498/72, de 09 de dezembro, na sua redação atual; Decreto -Lei 
n.º 118/83, de 25 de fevereiro, com as alterações entretanto introduzidas; 
Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro, na sua redação atual; Decreto -Lei 
n.º 18/2010, de 19 de março; Decreto -Lei n.º 65/2010, de 11 de junho; 
Portaria n.º 1235/2010, de 13 de dezembro e Portaria n.º 1236/2010, de 
13 de dezembro; Decreto -Lei n.º 308 -A/2007, de 5 de setembro; Lei 
n.º 87/2008, de 28 de maio; Decreto -Lei n.º 57 -B/84, de 20 de fevereiro; 
Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril; Decreto -Lei n.º 191/95, de 28 de 
julho; Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações entretanto 
introduzidas; Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto; Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua redação atual; Lei n.º 110/2009, de 16 de setem-
bro, com as alterações entretanto introduzidas; Decreto -regulamentar 
n.º 1 -A/2011, de 3 de janeiro; Portaria n.º 66/2011, de 4 de fevereiro;

10.1.2 — Avaliação Psicológica — visa avaliar através de técnicas 
de natureza psicológica, aptidões e características de personalidade e 
competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prog-
nóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo 
como referência o perfil de competências pré -definido, esta prova terá 
uma ponderação de 35 % na Avaliação Final.

10.1.2.1 — A avaliação psicológica é valorada da seguinte forma:
Em cada fase intermédia do método, através das menções classifica-

tivas de Apto e Não Apto;
Na última fase do método, para os candidatos que o tenham comple-

tado, através dos níveis classificativos de: Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores;

10.2 — Método complementar, nos termos do artigo 7.º, da Portaria 
que regulamenta o Procedimento concursal:

10.2.1 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, com duração 
de 30 minutos. O resultado final da entrevista profissional de seleção 
será determinado nos termos da al. a), n.º 7, do artigo 18.º da Portaria 
que regulamenta o procedimento concursal, e terá uma ponderação de 
30 % na Avaliação Final.

10.3 — Classificação Final: A ordenação final dos candidatos 
que completem o procedimento é efetuada nos termos do n.º 1, do 
artigo 34.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação 
atual, de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, que 
resulta da média aritmética ponderada das classificações quantita-
tivas obtidas em cada método de seleção, por aplicação da seguinte 
fórmula:

CF = PC × 35 % + AP × 35 %+EPS × 30 %
em que

CF = Classificação Final;
PC = Prova de Conhecimentos;
Avaliação psicológica (AP);
EPS= Entrevista Profissional de Seleção;

11 — Aos candidatos que cumulativamente, sejam já titulares da 
categoria a concurso e se encontrem a cumprir ou a exercer a atribui-
ção, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho 
correspondente a este procedimento, ou, se encontrarem em mobi-
lidade especial, tenham sido detentores da categoria bem como, das 
funções acima descritas, podem afastar por escrito no requerimento de 
admissão ao procedimento a aplicação dos métodos enunciados nos 
pontos 11.1.1. e 11.1.2., aplicando -se -lhes os métodos previstos no 
n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e artigo 7.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, no-
meadamente:

11.1 — Métodos obrigatórios:
11.1.1 — Avaliação Curricular (AC) em que serão ponderados os 

seguintes elementos: Habilitação Académica (HA), Formação Profis-
sional (FP) e Experiência Profissional (EP) e Avaliação do desempenho 
(AD). A ponderação dos fatores invocados, de interesse para a Avaliação 
Curricular, será feita com base na prova documental que cada candidato 
anexar ao Curriculum Vitae. Este fator será valorado de 0 a 20 valores 
e terá uma ponderação de 35 % na Avaliação Final.

11.1.2 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — visa 
obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre com-
portamentos profissionais diretamente relacionados com as compe-
tências consideradas essenciais para o exercício da função. Decorre 
de acordo com um guião de entrevista composto por um conjunto 
de questões diretamente relacionadas com o perfil de competências 
definido, associado a uma grelha de avaliação individual que traduz 
a presença ou ausência de comportamentos em análise. O resultado 
desta entrevista permitirá uma análise estruturada da experiência, 
qualificações e motivações profissionais, através de descrições com-
portamentais ocorridas em situações reais vivenciadas. A Avaliação 
da Entrevista de Avaliação de Competências é expressa de acordo 
com os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
e Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente, as classifi-
cações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, e consistirá numa ponderação de 
35 % na Avaliação Final.

11.2 — Método Complementar, nos termos do artigo 7.º da Portaria 
que regulamenta o procedimento concursal:

11.2.1 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS): visa avaliar de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos com-
portamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, com duração 
de 30 minutos. O resultado final da entrevista profissional de seleção 
será determinado nos termos da al. a), n.º 7, do artigo 18.º da Portaria 
que regulamenta o procedimento concursal, e terá uma ponderação de 
30 % na Avaliação Final.
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11.3 — Classificação Final: A ordenação final dos candidatos que 
completem o procedimento é efetuada de acordo com a escala classifi-
cativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada 
das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, por 
aplicação da seguinte fórmula:

CF = AC × 35 % + EAC × 35 % + EPS × 30 %,
em que

CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC= Entrevista de Avaliação de Competência;
EPS = Entrevista profissional de Seleção;

12 — Cada um dos métodos ou fases de seleção é eliminatório, pela 
ordem acima enunciada e é excluído do procedimento, o candidato 
que tenha obtido uma classificação inferior a 9.5 valores ou que não 
compareça a um dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método 
ou fase seguinte;

13 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método intercalar 
será efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente e afixada em 
local visível e público das instalações da Câmara Municipal e disponi-
bilizada na página eletrónica.

14 — Forma de publicitação da lista unitária de ordenação final, após 
homologação será publicada na 2.ª série do Diário da República, em local 
visível e público das instalações da Câmara Municipal e disponibilizada 
na página eletrónica.

15 — As atas do Júri do Procedimento Concursal onde constam os 
parâmetros de avaliação e a respetiva ponderação de cada um dos méto-
dos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final, serão disponibilizadas aos candidatos sempre que solicitadas.

16 — Constituição do júri: Ao abrigo do disposto no artigo 20.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, o júri 
terá a seguinte composição:

Presidente: Vítor Manuel Parreira Fialho, Chefe de Divisão de Ad-
ministração Geral;

Vogais Efetivos: Cármen Dores Silva Estrela Arrojado, Técnica Supe-
rior, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos 
e Cristina Isabel Vilão Rosa Branco Candeias, Técnica Superior;

Vogais suplentes: Maria Isabel Veríssimo Semião, técnica superior 
e Dulce Clarinda Cabaça Lopes, Técnica Superior, todos da Câmara 
Municipal.

17 — Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o presente procedimento.

18 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
19 — Exclusão, admissão e notificação de candidatos:
19.1 — Os candidatos excluídos do procedimento são notificados 

para efeitos de realização de audiência dos interessados, de acordo com 
o disposto no artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na 
sua redação atual, por uma das formas previstas no n.º 3 do referido 
artigo.

19.2 — Os candidatos admitidos são convocados por uma das formas 
previstas no disposto no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na sua redação atual do dia, hora e local para a realização 
dos métodos ou fases de seleção nos termos previstos do artigo 32.º da 
mesma Portaria.

20 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República, a Administração Pública enquanto entidade empregadora 
promove ativamente uma politica de igualdades de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar todo e qualquer 
forma de discriminação.

21 — Dar -se -á cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, em que o candidato com de-
ficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sobre outra qualquer preferência legal, devendo declarar no requerimento 
de admissão sob compromisso de honra o grau de incapacidade, tipo 
de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar nos 
processos de seleção.

22 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Lei n.º 59/2008 de 
11 de setembro, e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação 
atual, Decreto—Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, Lei n.º 12 -A/2010, 
de 30 de junho, e demais legislação aplicável.

23 — Nos termos do artigo 19.º, n.º 1 da Portaria n.º 83 -A/
2009,de 22 de janeiro, na sua redação atual, o presente aviso será 
ainda publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), 

na página eletrónica do Município de Cuba e, em jornal de expansão 
nacional, por extrato.

11 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Francisco António 
Orelha.
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 Aviso n.º 1304/2013

Procedimento Concursal Comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado

1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua redação atual, conjugados com os artigos n.os 6.º, 
7.º e 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, 
e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 4.º da mesma Portaria, 
dado não existir ainda reserva de recrutamento constituída junto da 
Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(enquanto ECCRC), torna -se público que, por deliberação da Câmara 
Municipal de 05/12/2012, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar da data de publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da 
República, procedimento concursal comum para preenchimento de três 
postos de Trabalho assim designados no Mapa de Pessoal de 2013 desta 
Câmara, na modalidade de contrato de trabalho em Funções Públicas 
por tempo indeterminado:

Carreira/categoria — Assistente Operacional — área de apoio admi-
nistrativo a ser desenvolvida na Divisão de Gestão Municipal.

2 — Caracterização dos postos de trabalho (atribuição, competência 
ou atividade): Os postos de trabalho caracterizam -se por execução de 
tarefas inerentes ao funcionamento da Divisão de Gestão Municipal, 
nomeadamente, assegurar todo o trabalho administrativo junto do Chefe 
de Divisão, do Serviço de Apoio Jurídico e de Auditoria Interna, bem 
como da Subunidade de Recursos Humanos, de acordo com o conteúdo 
funcional constante no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
referido no art.49.º, n.º 2, da mesma lei.

3 — A atividade contratada não prejudica o exercício, de forma es-
porádica, de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, 
para as quais o trabalhador detenha qualificação profissional adequada 
e não impliquem desvalorização profissional, nos termos estabelecidos 
no artigo 113.º do RCTFP.

4 — Local de trabalho: Os trabalhadores ficarão afetos ao Serviço de 
Apoio Administrativo e de Recursos Humanos, ambos na Divisão de 
Gestão Municipal, a funcionar nos Paços do Município de Cuba.

5 — Horário de trabalho: O horário semanal do trabalhador é de 35 
horas semanais, de segunda a sexta -feira, onde cumprirá um horário das 
09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

6 — Remuneração: Será objeto de negociação entre o trabalhador e 
a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no artigo 55.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, tendo em consideração os condi-
cionalismos previstos no artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro.

7 — Reserva de recrutamento: o procedimento concursal é válido para 
o recrutamento do preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para 
os que venham a ocorrer, conforme previsto no artigo 40.º da Portaria 
que regulamenta a tramitação do procedimento concursal.

8 — Requisitos de admissão a concurso:
8.1 — Requisitos gerais: os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo casos excetuados pela cons-

tituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;
c) Não se encontrar inibido do exercício de funções públicas ou não 

interdição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Nível habilitacional: — O constante na al. a), do n.º 1, ar-
tigo 44.º da mesma lei, ou seja a titularidade da escolaridade obrigató-
ria, a que corresponde o grau de complexidade I, não sendo possível a 
substituição do nível habilitacional exigido, por formação ou experiência 
profissional.

8.3 — Em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento iniciar -se -á de entre 
trabalhadores com relações jurídicas de emprego público por tempo 
indeterminado, previamente estabelecida.

8.4 — Conforme Deliberação da Câmara, de 05 de dezembro de 
2012, tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que 
devem presidir à atividade municipal que, no caso de impossibilidade 



Diário da República, 2.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013  4347

de ocupação dos postos de trabalho por aplicação do disposto no ponto 
anterior, proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou 
sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.

8.5 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal deste município, idênticos ao posto de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o presente procedimento.

9 — Forma e prazo de apresentação de candidatura:
9.1 — Formalização das candidaturas: Deverão ser formalizadas até 

ao termo do prazo fixado no ponto 1, mediante preenchimento de for-
mulário tipo, de utilização obrigatória, disponível na Secção de Recursos 
Humanos e na página eletrónica da Câmara Municipal — www.cm -cuba.
pt, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Cuba, entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio registado com aviso de receção, para 
o endereço postal da Câmara Municipal de Cuba, Rua Serpa Pinto, 84, 
7940 -172 Cuba, até à data limite fixada na publicitação;

9.2 — Documentação a apresentar: O requerimento (formulário tipo) 
deverá ser acompanhado da seguinte documentação:

Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias/profissionais;
Fotocópia do Bilhete de Identidade, do cartão de identificação fiscal 

ou do Cartão de Cidadão;
Curriculum Vitae, atualizado, datado e assinado.

Dos factos declarados no C.V. que considere relevantes para avaliação 
do seu mérito, deverá anexar os devidos comprovativos, sob pena de 
não serem considerados pelo Júri.

9.2.1 — Os candidatos que sejam detentores de relação jurídica de 
emprego público, devem entregar também:

Declaração emitida pelo órgão ou Serviço a que o candidato pertence, 
devidamente atualizada, da qual conste a modalidade da relação jurídica 
de emprego público que o mesmo detém, com indicação da carreira, 
categoria e da área de atividade, de que seja titular, com tempo de serviço 
respetivo para ambas, e remuneração base auferida.

Documento comprovativo da avaliação do desempenho relativo ao 
último período, não superior a 3 anos em que o candidato cumpriu ou 
executou atribuição, competência ou atividade idêntica à publicitada, 
se aplicável.

9.3 — A não apresentação dos documentos acima identificados é 
motivo de exclusão, nos termos da alínea a) n.º 9, artigo 28.º da Portaria 
que regulamenta o Procedimento Concursal.

9.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

10 — Métodos de seleção: Os previstos no artigo 53.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e artigo 7.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua redação atual.

10.1 — Métodos Obrigatórios:
10.1.1 — Prova de conhecimentos (PC) que visa avaliar os candidatos 

dos conhecimentos académicos e, ou profissionais e as competências 
técnicas, necessários ao exercício da função. Será adotada a escala de 
0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas. Os can-
didatos que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores, serão excluídos 
do procedimento, não lhes sendo aplicado o método seguinte. Este fator 
terá uma ponderação de 35 % na Avaliação Final.

10.1.1.1 — Tipo, forma e duração da prova de conhecimentos — As-
sumirá a forma escrita e será de realização individual com questões de 
escolha múltipla e ou de desenvolvimento, com consulta da legislação 
não comentada/anotada, que terá a duração de 2 horas.

10.1.1.2 — Programa da prova: Incidirá sobre as seguintes matérias: 
Constituição da Republica Portuguesa; Código do Procedimento Admi-
nistrativo; Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; Lei n.º 169/99, de 18 de se-
tembro, na sua redação atual; Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
exercem funções públicas — Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro; Regime 
de vínculos, carreiras e remunerações aprovado pela Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e suas alterações; Decreto -Lei n.º 209/2009, de 03 de 
setembro; Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, apro-
vado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro; Decreto -Lei n.º 89/2009, 
de 9 de abril; Decreto -Lei n.º 91/2009, de 9 de abril; Lei n.º 7/2009, 
de 12 de fevereiro — Código do Trabalho; Sistema de Avaliação de 
Desempenho na Administração Pública — Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de 
dezembro, na sua redação atual; Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro; 
Portaria n.º 286/2008, de 11 de abril; Portaria n.º 128/2009, de 30 de 
janeiro, na sua redação atual; Decreto -Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro 
e Regulamento de Taxas e Licenças.

10.1.2 — Avaliação Psicológica — visa avaliar através de técnicas 
de natureza psicológica, aptidões e características de personalidade e 
competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prog-
nóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo 

como referência o perfil de competências pré -definido, esta prova terá 
uma ponderação de 35 % na Avaliação Final.

10.1.2.1 — A avaliação psicológica é valorada da seguinte forma:
Em cada fase intermédia do método, através das menções classifica-

tivas de Apto e Não Apto;
Na última fase do método, para os candidatos que o tenham comple-

tado, através dos níveis classificativos de: Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores;

10.2 — Método complementar, nos termos do artigo 7.º, da Portaria 
que regulamenta o Procedimento concursal:

10.2.1 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, com duração 
de 30 minutos. O resultado final da entrevista profissional de seleção 
será determinado nos termos da al. a), n.º 7, do artigo 18.º da Portaria 
que regulamenta o procedimento concursal, e terá uma ponderação de 
30 % na Avaliação Final.

10.3 — Classificação Final: A ordenação final dos candidatos que 
completem o procedimento é efetuada nos termos do n.º 1, do artigo 34.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, de 
acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, que resulta da média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada 
método de seleção, por aplicação da seguinte fórmula:

CF = PC × 35 % + AP × 35 % + EPS × 30 %
em que:
CF = Classificação Final;
PC = Prova de Conhecimentos;
AP = Avaliação psicológica;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção;

11 — Aos candidatos que cumulativamente, sejam já titulares da 
categoria a concurso e se encontrem a cumprir ou a exercer a atribui-
ção, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho 
correspondente a este procedimento, ou, se encontrarem em mobilidade 
especial, tenham sido detentores da categoria bem como, das funções 
acima descritas, podem afastar por escrito no requerimento de admis-
são ao procedimento a aplicação dos métodos enunciados nos pontos 
11.1.1. e 11.1.2., aplicando -se -lhes os métodos previstos no n.º 1 do ar-
tigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e artigo 7.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, nomeadamente:

11.1 — Métodos obrigatórios:
11.1.1 — Avaliação Curricular (AC) em que serão ponderados os 

seguintes elementos: Habilitação Académica (HA), Formação Profis-
sional (FP) e Experiência Profissional (EP) e Avaliação do desempenho 
(AD). A ponderação dos fatores invocados, de interesse para a Avaliação 
Curricular, será feita com base na prova documental que cada candidato 
anexar ao Curriculum Vitae. Este fator será valorado de 0 a 20 valores 
e terá uma ponderação de 35 % na Avaliação Final.

11.1.2 — Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — visa 
obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre compor-
tamentos profissionais diretamente relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da função. Decorre de acordo 
com um guião de entrevista composto por um conjunto de questões 
diretamente relacionadas com o perfil de competências definido, as-
sociado a uma grelha de avaliação individual que traduz a presença ou 
ausência de comportamentos em análise. O resultado desta entrevista 
permitirá uma análise estruturada da experiência, qualificações e moti-
vações profissionais, através de descrições comportamentais ocorridas 
em situações reais vivenciadas. A Avaliação da Entrevista de Avaliação 
de Competências é expressa de acordo com os níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais corres-
pondem respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, 
e consistirá numa ponderação de 35 % na Avaliação Final.

11.2 — Método Complementar, nos termos do artigo 7.º da Portaria 
que regulamenta o procedimento concursal:

11.2.1 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS): visa avaliar de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos com-
portamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, com duração 
de 30 minutos. O resultado final da entrevista profissional de seleção 
será determinado nos termos da al. a), n.º 7, do artigo 18.º da Portaria 
que regulamenta o procedimento concursal, e terá uma ponderação de 
30 % na Avaliação Final.
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11.3 — Classificação Final: A ordenação final dos candidatos que 
completem o procedimento é efetuada de acordo com a escala classifi-
cativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada 
das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, por 
aplicação da seguinte fórmula:

CF = AC × 35 % + EAC × 35 % + EPS × 30 %

em que:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de Avaliação de Competência;
EPS = Entrevista profissional de Seleção;

12 — Cada um dos métodos ou fases de seleção é eliminatório, pela 
ordem acima enunciada e é excluído do procedimento, o candidato 
que tenha obtido uma classificação inferior a 9.5 valores ou que não 
compareça a um dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método 
ou fase seguinte

13 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método intercalar 
será efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente e afixada em 
local visível e público das instalações da Câmara Municipal e disponi-
bilizada na página eletrónica.

14 — Forma de publicitação da lista unitária de ordenação final, após 
homologação será publicada na 2.ª série do Diário da República, em local 
visível e público das instalações da Câmara Municipal e disponibilizada 
na página eletrónica.

15 — As atas do Júri do Procedimento Concursal onde constam os 
parâmetros de avaliação e a respetiva ponderação de cada um dos méto-
dos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final, serão disponibilizadas aos candidatos sempre que solicitadas.

16 — Constituição do júri: Ao abrigo do disposto no artigo 20.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, o júri 
terá a seguinte composição:

Presidente: Vítor Manuel Parreira Fialho, Chefe de Divisão de Ad-
ministração Geral;

Vogais Efetivos: Ana Paula Nascimento Vilela Duarte, Técnica Supe-
rior, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos 
e Cármen das Dores Silva Arrojado Estrela, Técnica Superior;

Vogais suplentes: Maria Isabel Aníbal Veríssimo Semião, Técnica 
Superior, e Cristina Isabel Vilão Rosa Branco Candeias, Técnica Supe-
rior, todos da Câmara Municipal.

17 — Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, a 
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o presente procedimento.

18 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
19 — Exclusão, admissão e notificação de candidatos:
19.1 — Os candidatos excluídos do procedimento são notificados 

para efeitos de realização de audiência dos interessados, de acordo com 
o disposto no artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na 
sua redação atual, por uma das formas previstas no n.º 3 do referido 
artigo.

19.2 — Os candidatos admitidos são convocados por uma das formas 
previstas no disposto no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na sua redação atual do dia, hora e local para a realização 
dos métodos ou fases de seleção nos termos previstos do artigo 32.º da 
mesma Portaria.

20 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República, a Administração Pública enquanto entidade empregadora 
promove ativamente uma politica de igualdades de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar todo e qualquer 
forma de discriminação.

21 — Dar -se -á cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, em que o candidato com de-
ficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sobre outra qualquer preferência legal, devendo declarar no requerimento 
de admissão sob compromisso de honra o grau de incapacidade, tipo 
de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar nos 
processos de seleção.

22 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Lei n.º 59/2008 de 
11 de setembro, e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação 
atual, Decreto—Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, Lei n.º 12 -A/2010, 
de 30 de junho, e demais legislação aplicável.

23 — Nos termos do artigo 19.º, n.º 1 da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua redação atual, o presente aviso será ainda pu-
blicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), na página 

eletrónica do Município de Cuba e, em jornal de expansão nacional, 
por extrato.

11 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Francisco António 
Orelha.

306686116 

 MUNICÍPIO DE FAFE

Aviso n.º 1305/2013
Para os devidos efeitos, se faz público que, no âmbito das compe-

tências detidas em matéria de gestão de pessoal (alínea a), do n.º 2, do 
artigo 68 da Lei n.º 169/99, de 18/09, e nos termos do artigo 27.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 
de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 
64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, 29/08, e artigo 19.º desta última lei, designei através do 
meu Despacho n.º 2/2013, datado de 2013 -01 -14, em regime de substi-
tuição, em cargo de direção intermédia de 1.º grau: Dr. Manuel Joaquim 
Gonçalves da Costa, no cargo de diretor de departamento municipal, 
superintendendo o Departamento Administrativo Municipal; Dra. Maria 
do Sameiro Fernandes Martins, no cargo de diretora de departamento 
municipal, superintendendo o Departamento de Gestão Financeira. Em 
cargos de direção intermédia de 2.º grau: Eng.º Helder Castro Rodrigues 
Vale, no cargo de chefe de divisão municipal, superintendendo a Divisão 
de Planeamento e Gestão Urbanística; Dra. Maria de Fátima Pires e San-
tos Gonçalves, no cargo de chefe de divisão municipal, superintendendo 
a Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Ação Social e Educação; 
Dr. Artur Ferreira Coimbra, no cargo de chefe de divisão municipal, 
superintendendo a Divisão da Cultura, Desporto e Juventude; Eng.º Jorge 
Manuel Silva Teixeira, no cargo de chefe de divisão municipal, supe-
rintendendo a Divisão de Obras Municipais, Arq.º Gonçalo Nuno da 
Fonseca Santana, no cargo de chefe de divisão municipal, superinten-
dendo a Divisão de Projetos Municipais; Eng.º Horácio Pereira Castro, 
no cargo de chefe de divisão municipal, superintendendo a Divisão 
de Conservação e Ambiente. As presentes designações em regime de 
substituição produzem efeitos a 2013 -01 -10 e, em termos de duração, 
obedecem ao n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, com as alterações 
posteriores, isto é, são pelo período de 90 dias, salvo se, findo esse 
prazo, ainda estiver em curso o procedimento tendente à designação de 
novo titular, caso em que se mantêm até essa designação. Aos dirigentes 
agora nomeados em regime de substituição é abonada a remuneração 
fixada para o respetivo cargo, salvo se optarem pela remuneração da 
categoria de origem, situação prevista expressamente no meu despacho 
atrás referido, conforme consta do n.º 2, do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
na redação da Lei n.º 64/2011, de 22/11, publicam -se notas curriculares 
dos Técnico Superiores agora designados.

15 -01 -2013. — O Presidente, José Ribeiro.

Nota curricular
Identificação: Manuel Joaquim Gonçalves da Costa
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 1957 -05 -13
Unidade Orgânica onde presta serviço: Departamento Administrativo 

Municipal
Carreira atual: Técnico Superior
Habilitações Académicas: Licenciatura em Direito (Ciências Jurídicas) 

pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Experiência Profissional:
De 2 de novembro de 1984 até 30 de janeiro de 1986 — Adjunto da 

Presidência;
De 30 de janeiro de 1986 até à atualidade — Diretor do Departamento 

Administrativo Municipal, nomeado em comissão de serviço, com 
sucessivas renovações;

Responsável pelo Departamento Administrativo Municipal, fazendo 
parte das suas competências, designadamente:

Prestar apoio técnico/ administrativo aos Órgãos Autárquicos — Câ-
mara e Assembleia Municipal;

Coordenar e prestar apoio técnico/ administrativo no âmbito dos 
serviços Jurídicos não só aos Eleitos como a todos os outros Serviços 
Municipais;

Responsável pelos Serviços Administrativos e de Atendimento Geral 
do Município e da Atividade de Gestão Patrimonial;

Notário Privativo do Município e Oficial Público;
Representante do Município nas audiências de julgamento, nos termos 

do artigo 70.º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro;
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Responsável, por delegação, de algumas das competências previstas 
na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro;

Desde a implementação do SIADAP que é membro do Conselho 
Coordenador de Avaliação;

Tem integrado júris de concursos como membro efetivo para admissão 
de pessoal, empreitadas, prestação e aquisição de serviços e concessões 
e parcerias;

Orientador de estágios de estudantes da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra e de Centros de Formação Profissional;

Outras Habilitações:
Frequência do curso de “O Novo Regime da Titulação dos Atos Su-

jeitos a Registo Predial” — CENOR — Centro de Estudos Notariais e 
Registais, Universidade de Coimbra;

Frequência do curso de “Especialização SIADAP — Sistema Inte-
grado de Avaliação na Administração Pública”, ISLA;

Frequência do Curso do GEPAL, ministrado pelo CEFA.

Nota Curricular
Identificação: Maria do Sameiro Fernandes Martins;
Data de Nascimento: 5 de janeiro de 1961
Habilitações Académicas e Profissionais: Licenciatura em Admi-

nistração Pública Regional e Local pela Universidade do Minho (ano 
de 1987), Técnica de Contas inscrita na ATOC desde 1999, Curso do 
Magistério Primário da Escola do Magistério Primário de Guimarães 
(ano de 1979)

Frequência de várias ações de formação designadamente nas áreas 
de: Prestação de Contas das Autarquias Locais, Responsabilidade Fi-
nanceira e Fiscalização Prévia do Tribunal de contas, Contabilidade 
Pública — POCAL, Sistema de Controlo Interno, Auditoria e Fiscali-
dade, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e Contratação 
Pública.

Frequência do Seminário Alta Direção em Administração Pública.
Categoria Atual: Técnico superior
Experiência Profissional:
De 1980 a 1989 exercício da atividade docente em diferentes níveis 

de ensino e exercício de funções administrativas em estabelecimentos 
de ensino.

De 1990 até à presente data exercício de funções na Câmara Muni-
cipal de Fafe, exercendo de 1994 a julho de 2009 o cargo de Chefe da 
Divisão de Gestão Financeira e de Diretora do Departamento de Gestão 
financeira de 1 de agosto de 2009 ate ao presente.

Membro permanente desde 1999 ate 2008 da Comissão de Abertura 
de Propostas de Concursos Públicos desencadeados pelo Município de 
Fafe ao abrigo do regime jurídico de empreitadas Decreto -Lei n.º 55/99 
de 2 de março e no mesmo período, Membro Permanente da Comissão 
de Abertura e Análise de concursos/procedimentos relativos à Aquisição 
de Bens e Serviços; desencadeados ao abrigo do Decreto -Lei n.º 197/99 
de 8 de junho.

Membro do Conselho Financeiro da AMAVE — Associação de Mu-
nicípios Vale do Ave, em representação da CMF, desde 1999 até à data.

De 1989 a 1992 Exercício de atividade Independente.

Nota curricular
Identificação: Vale, Helder Castro Rodrigues
Urb. Armando de Campos e Matos, 106, 4820 -002, Fafe, Portugal.
Data de Nascimento: 14 de dezembro 1957
Habilitações Académicas e Profissionais: Licenciatura em Engenharia 

Civil pela FCT da Universidade de Coimbra Especialização em Enge-
nharia Civil — Área de Estruturas

Membro efetivo da Ordem dos Engenheiros
Categoria Atual: Técnico Superior no Município de Fafe
Experiência profissional: Desde junho de 1984 até à presente data:
Categoria profissional:
Assessor Principal do quadro privativo da Câmara municipal de 

Fafe.
Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística. No-

meado em regime de substituição desde julho de 2002.
Diretor do Departamento de Planeamento Municipal, nomeado em 

comissão de serviço no período de 20/01/94 a julho de 2002.
Diretor do Departamento de Gestão Urbana, nomeado em comissão 

de serviço no período de 14/03/91 a 20/01/94.
Diretor do Plano Municipal, nomeado em comissão de serviço no 

período de 23/08/88 a 14/03/91.
Chefe de Divisão de Estudos e Projetos, em comissão de serviço no 

período de 03/06/86 a 23/08/88.

Chefe de Divisão dos Serviços Urbanos, em comissão de serviço no 
período de 27/04/85 a 03/06/86.

Ingresso nos quadros da Câmara Municipal de Fafe com o cargo de 
Engenheiro de 2.ª Classe em 21/03/85.

Prestação de serviços no âmbito da categoria profissional de eng.º 
Civil, para a Câmara municipal por contrato celebrado em maio de 
1984.

Formação Profissional:
Frequência no curso de Formação Profissional — “Código de Con-

tratos Públicos “, em 21 de novembro de 2008, com duração de 7 horas.
Frequência no curso de Higiene Saúde e Segurança — OHSAS 18001, 

em 21 de dezembro de 2007, com duração de 532 horas.
Frequência no curso de formação profissional “Alterações ao regime 

Jurídico de Urbanização e edificaçã, em 19 de dezembro de 2007.
Frequência no curso de formação profissional “Novo regime do Ar-

rendamento Urbano “, em 13 de março de 2007.
Frequência no curso de Segurança Contra Incêndios — Prevenção 

e Regulamentação (duração de 20 horas), em 20 a 22 de março de 
2002.

Frequência no seminário sobre “A aplicação do Regulamento Legal 
de Poluição Sonora nas autarquias “, em 4 de julho de 2002.

Frequência da Ação de Formação de “Aplicação do novo regula-
mento Geral do Ruído “(duração de 14 horas), em 19 e 20 de outubro 
de 2001.

Participação no Seminário sobre “Loteamentos e Obras Particula-
res — o Decreto -Lei n.º 555/99, em 20 de março de 2000.

Principais atividades e responsabilidades:
Apreciação de projetos de Operações de Loteamento e Licenciamento 

de Edificações de iniciativa particular.
Técnico responsável pela articulação com a Equipa do P. D. M. 

(1.ª geração);
Coordenador do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal 

de Fafe, em curso;
Representante da Câmara nos processos de Revisão dos PDM de 

Guimarães, Felgueiras, Celorico de Basto, Vieira do Minho e Povoa 
de Lanhoso.

Promover e coordenar a elaboração de instrumentos de planeamento 
urbanístico do concelho de Fafe.

Coordenação, elaboração, participação em vários projetos de, edi-
fícios, operações de loteamento e de Obras de Urbanização e arranjos 
Urbanísticos de requalificação do espaço Urbano.

Responsável pelo lançamento, acompanhamento e fiscalização das 
empreitadas da Câmara Municipal de Fafe até 1994.

Participação Júri de vários Concurso de Empreitadas de Obras Pú-
blicas;

Participação Júri de vários Concurso de Empreitadas de admissão de 
pessoal, trabalhador, técnicos e para cargos de Chefia.

Membro de Várias Comissões de Vistorias no âmbito de condições 
de habitabilidade de edifícios, Receção de obras Urbanização de lote-
amento e de Empreitadas.

Membro atual da CCA da C. M. Fafe.
Perito Avaliador de propriedades, rústicas e Urbanas para a C. M. 

de Fafe, no âmbito de aquisições, alienações e expropriações da C. 
M. Fafe.

Membro do Júri de Vários concursos para admissão de pessoal para 
a autarquia.

Membro do Júri de concursos para provimento em cargos dirigentes.
Diretor do Departamento de Planeamento Municipal, nomeado em 

comissão de serviço no período de 20/01/94 a julho de 2002 e de Diretor 
do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística que lhe sucedeu, 
nomeado em regime de substituição desde julho de 2002.

Técnico da CM Fafe nomeado para constituição da Comissão de 
acompanhamento de elaboração do Plano Regional do Ordenamento 
Territorial do Norte;

Técnico da CM Fafe nomeado para constituição de Comissão de 
acompanhamento de elaboração de Planos Diretores Municipais dos 
concelhos de Guimarães, Felgueiras, povoa de Lanhoso, Vieira do Minho 
e Cabeceiras de Basto;

Coordenador do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal 
de Fafe, em curso.

Nota Curricular:
Identificação: Maria de Fátima Pires e Santos Gonçalves;
Data de Nascimento: 6 de junho de 1957
Habilitações Académicas e Profissionais: Mestre em Contabilidade 

e Auditoria (Universidade do Minho/2005 com defesa de dissertação 
subordinada ao tema “O controlo interno e externo nas autarquias locais. 
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As consequências do POCAL); Licenciada em Organização e Gestão 
de Empresas (Universidade Técnica de Lisboa — ISE/1983); Membro 
efetivo da Ordem dos Economistas — Colégio de Especialidade de 
Economia e Gestão Empresariais com o n.º 4.475; Membro da OTOC 
n.º 24.683

Categoria Atual: Técnico Superior no Município de Fafe
Experiência Profissional na Área de Gestão Pública:
No setor empresarial do Estado: de agosto de 1984 a janeiro de 

1988 — técnica de planeamento na ex - Rodoviária Nacional, E. P., 
CEP de Braga.

Nas Autarquias Locais: De janeiro de 1988 até à atualidade ao serviço 
do Município de Fafe.

No âmbito do percurso profissional no Município de Fafe, teve um 
contrato de prestação de serviços de janeiro de 1988 a agosto do mesmo 
ano, cujo objeto se inseria na área da gestão de recursos humanos.

De agosto de 1988 a janeiro de 1994, após ingresso no quadro do 
município, foi nomeada em comissão de serviço no cargo de chefe de 
divisão municipal, no âmbito da gestão de recursos humanos, cargo que 
exerceu até meados de janeiro de 1994.

A partir de janeiro de 1994 e até 09/01/2013, designada para o cargo de 
diretora de departamento municipal, funções que exerceu quer em comis-
são de serviço quer em regime de substituição, ou gestão corrente. Pese 
embora as diferentes designações que foi assumindo o departamento, 
competiu -lhe, desde o início da nomeação, a coordenação/atuação em 
sede da área de recursos humanos e ação social, abrangendo ainda, desde 
2011, a área da educação, designadamente em sede de transferência de 
competências da Administração Central.

Participou como membro de júri em diversos concursos de admissão 
e promoção de pessoal da autarquia. Foi elemento de júri em concursos 
para provimento de cargos dirigentes. No âmbito do processo de ava-
liação de desempenho, por inerência, é elemento integrante do CCA. 
Durante mais de quatro anos foi presidente do júri de abertura/admissão 
e análise de propostas em sede de procedimentos instituídos para a 
contratação pública de bens e serviços.

Formação Profissional: Frequentou diversas ações de formação pro-
fissional relacionadas com a área de recursos humanos na administra-
ção pública, avaliação de desempenho, POCAL, Contratação Pública, 
Controlo Interno, etc.. Possui o curso do GEPAL, ministrado pelo CEFA 
no ano de 2010, com exame e apresentação de trabalho final no início 
de 2011.

Nota curricular
Identificação: Artur Ferreira Coimbra.
Data de nascimento: 10 de maio de 1956.
Habilitações académicas e profissionais: Mestre em História das 

Instituições e Cultura Moderna e Contemporânea da Universidade do 
Minho (2000, com a dissertação sobre o tema Paiva Couceiro e a Con-
trarrevolução Monárquica (1910 -1919); detentor do Curso de Especia-
lização em Assuntos Culturais no Âmbito das Autarquias, na Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra (1995); Licenciado em História 
pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1982).

Categoria atual: Técnico Superior no Município de Fafe.
Experiência profissional na área da Gestão Pública: entre 1980 e 

1982, desempenhou o cargo de Vereador em regime de permanência 
da Câmara Municipal de Fafe, com ação na área da cultura; em 03 de 
janeiro de 1983, ingressou como contratado no Município de Fafe como 
Técnico Superior de 2.ª classe, tendo sido provido no cargo em 07.03.85 
e tomado posse em 29.04.85. Entre 1985 e início de 1994, desempenhou 
as funções de Chefe de Divisão de Cultura e Desporto da autarquia, com 
ação funcional que ia da informação à política cultural, das bibliotecas 
ao artesanato, das publicações a outros espaços de intervenção cultural 
e desportiva. Entre 1994 e 1997, desempenhou as funções de Chefe de 
Divisão de Imprensa, Biblioteca e Informática, continuando a apoiar a 
dinamização cultural da autarquia, intervindo no setor das relações com 
a comunicação social, coordenando as publicações e a promoção da 
autarquia, entre muitas outras funções que seria fastidioso enumerar. A 
partir de 1998 e até 2010, desempenhou o cargo de Chefe de Divisão de 
Educação, Cultura e Desporto da autarquia. É desde 2009 o Programador 
do Teatro -Cinema de Fafe.

Tem participado como membro do júri em concursos de admissão de 
pessoal e prémios literários instituídos pela autarquia. Fundou e coordena 
o Boletim Municipal e a revista Dom Fafes.

Formação profissional: frequentou dezenas de diferentes ações de 
formação e seminários sobre património cultural, bibliotecas, arquivos 
e museus municipais, jornalismo, história e animação cultural. Em 2010, 
concluiu o Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL), 
promovido pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica.

Foi distinguido com louvores e com a Medalha de Ouro de Mérito 
Concelhio (2003).

Nota Curricular
Identificação: Jorge Manuel Silva Teixeira;
Data de Nascimento: 19 de abril de 1971
Habilitações Académicas e Profissionais: Licenciatura em Engenharia 

Civil pela Universidade do Minho (ano de 1997) e Pós -Graduado em 
Engenharia Civil — Área de Processos e Gestão da Construção também 
pela Universidade do Minho (ano de 2003); Membro Sénior da Ordem 
dos Engenheiros com o n.º 37267

Categoria Atual: Técnico Superior no Município de Fafe
Experiência Profissional na Área do Setor Privado e na Área de 

Gestão Pública:
No setor privado: de março de 1997 a novembro de 1998 — Execução 

de Projetos e Direção Técnica de Obra na área de Construção Civil, no 
Gabinete de Projetos “Fernando Alves Machado, Eng.os Civis”, sita na 
Praça 25 de Abril, no concelho de Fafe, no qual desenvolveu diversos 
projetos de especialidades no âmbito da Engenharia Civil e acompa-
nhamento de um conjunto significativo de obras.

Nas Autarquias Locais: De novembro de 1998 até dezembro de 2000, 
Engenheiro Civil na situação de contrato a termo certo no Município de 
Fafe, desempenhando as funções no Departamento Técnico Municipal, 
no âmbito projetos de especialidades, cálculo e dimensionamento es-
trutural e de infraestruturas, acompanhamento e fiscalização de obras.

De outubro de 2000 a janeiro de 2002, estágio para ingresso na car-
reira de engenheiro, mantendo -se o desempenho de funções que lhe 
estavam cometidas aquando da situação de contratado, acrescidas das 
áreas específicas contempladas no plano de estágio.

A partir de janeiro de 2002, técnico superior do quadro do muni-
cípio de Fafe, adstrito ao Departamento de Projetos e Obras Munici-
pais (anteriormente designado por Departamento Técnico Municipal), 
exercendo as respetivas funções na área de fiscalização e empreitadas, 
assumindo a coordenação do serviço em setembro de 2003. Desenvolve 
toda a coordenação dos projetos de especialidades de engenharia, medi-
ções/orçamentos das obras públicas, elaboração dos procedimentos dos 
concursos públicos, candidaturas de projetos (ON — Operação Norte; 
Agris; INAG), fiscalização de obras.

A partir de janeiro de 2002, passei a Técnico Superior de 2.ª Classe, 
na Câmara Municipal de Fafe, também a partir dessa data, através do 
Despacho n.º 16/2002, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fafe, 
determinou que fosse Membro Suplente da Comissão de Análise das 
Propostas.

Em maio de 2002, através da Ordem de Serviço n.º 13/2002, o 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fafe, determinou que o Serviço 
de Projetos e Obras Municipais a funcionar no DPOM, fosse por si 
coordenado.

Em janeiro de 2003, através do Despacho n.º 5/2003, o Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Fafe, determinou que fosse Membro Efetivo 
da Comissão de Análise das Propostas.

Em setembro de 2003, através do Despacho n.º 40/2003, o Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal de Fafe, determinou que assumisse a 
Coordenação do Serviço de Fiscalização e Empreitadas, e no serviço 
de Projetos as Áreas de Medição e Orçamento.

No período de 16 de setembro de 2003 a 31 de maio de 2007:
Coordenou o Serviço de Fiscalização e Empreitadas. Neste cargo 

desenvolveu a coordenação dos projetos de especialidades de engenharia 
civil, das medições/orçamentos das obras públicas, da elaboração dos 
procedimentos dos concursos públicos, bem como da fiscalização das 
obras. Por outro lado, elaborou e desenvolveu várias candidaturas de 
projetos a vários programas (ON — Operação Norte/Agris/INAG). 
Neste período também foi membro efetivo das Comissões de Abertura 
de Concurso e da Comissão de Análise das Propostas, tendo sido ainda 
Notador do Pessoal que Coordenou.

Técnico Superior de 1.ª Classe, na Câmara Municipal de Fafe (desde 
28 de maio de 2004).

Em fevereiro de 2005, por Despacho, o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Fafe, determinou que fosse notador do serviço que co-
ordenava.

Em novembro de 2005, através do Despacho n.º 73/2005, o Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal de Fafe, determinou que fosse Membro 
Efetivo da Comissão de Abertura de Concurso e da Comissão de Análise 
das Propostas.

Em 31 de maio de 2007, foi nomeado para o cargo de Chefe da Divisão 
de Obras Municipais. Divisão, esta que dirigiu desde o dia 4 de junho, 
até julho de 2010, sendo composta por três Serviços, o Serviço Projetos 
Municipais, o Serviço de Fiscalização e Empreitadas, e o Serviço de 
Higiene e Segurança.

Em 1 de agosto de 2010, após reformulação dos serviços do Depar-
tamento de Projetos e Obras Municipais, a Divisão de Obra Munici-
pais, que dirigiu desde 4 de junho, ficou redimensionada, tendo ficado 
adstrito a esta divisão os seguintes serviços: Serviço de Fiscalização e 
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Empreitadas, o Serviço de Higiene e Segurança, e a coordenação do 
Serviço Administrativo.

Participou como membro de júri em diversos concursos de admissão 
e promoção de pessoal da autarquia, bem como, no âmbito do processo 
de avaliação de desempenho, por inerência, é avaliador dos funcionários 
adstritos a Divisão de Obras Municipais.

No âmbito do processo de avaliação de desempenho, foi elemento 
do CCA.

Membro da comissão de vistorias, para efeito do n.º 1 do Artigo 90 
e 96 do RJEU.

Elaborou Procedimentos Concursais para Fornecimentos de Bens e 
Serviços/Empreitadas.

Participou como elemento da comissão, no processo de análise e 
adjudicação da constituição de uma sociedade com privados, vulgo 
designada PPP (Parceria Público -Privada), a qual mereceu o reconheci-
mento por escrito, por parte do Sr. Presidente da Câmara, pelo elevado 
profissionalismo e competência, com um voto de louvor, pelo excelente 
trabalho desenvolvido. Despacho n.º 1/2011

Formação Profissional: Frequentou diversas ações de formação pro-
fissional relacionadas com a área de engenharia civil, avaliação de 
desempenho, POCAL, Contratação Pública, etc., (formações essas que 
fazem parte do seu processo individual). Possui o curso do GEPAL, 
ministrado pelo CEFA no ano de 2010, com exame e apresentação de 
trabalho final no início de 2011.

Nota Curricular
Identificação: Gonçalo Nuno da Fonseca Santana;
Data de Nascimento: 22 de setembro de 1971
Habilitações Académicas e Profissionais: Licenciatura em Arquitetura, 

pela Universidade Lusíada concluída em 1995 com média final de 13 
(treze) valores.

Membro efetivo da Ordem dos Arquitetos Ordem dos Arquitetos — 
Secção Regional Norte com o n.º 5964N

Categoria Atual: Técnico Superior no Município de Fafe
Experiência Profissional:
Nas Autarquias Locais: De maio de 1998 até à atualidade ao serviço 

do Município de Fafe.
No âmbito do percurso profissional no Município de Fafe:
Ingressou, como estagiário na Câmara Municipal de Fafe em 1996, na 

estrutura do Departamento Técnico Municipal de Fafe, tendo concluído 
o mesmo com a classificação final de 17 (dezassete valores)

Entrou nos quadros da Autarquia como estagiário na carreira de 
arquiteto em maio de 1998.

Esteve desde agosto de 2003 até 2009 a representar as funções de 
coordenador dos serviços de projetos da divisão de obras municipais 
do departamento de projetos e obras municipais da Câmara Municipal 
de Fafe;

Esteve desde 2009 a representar funções de chefe da divisão de pro-
jetos municipais do departamento de projetos e obras, municipais da 
Câmara Municipal de Fafe, cargo que exerceu até ao fim de julho de 
2012.

Participa habitualmente como membro de júri e integra a comissão de 
avaliação de propostas em diversos concursos de empreitadas de obras 
públicas nesta autarquia.

Participou como membro de júri em diversos concursos de admissão 
e promoção de pessoal da autarquia.

No âmbito do processo de avaliação de desempenho, por inerência, 
é avaliador dos funcionários adstritos à divisão de projetos municipais.

Formação Profissional:
Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL) ministrado 

pelo CEFA no ano de 2010, com exame e apresentação de trabalho final 
no início de 2011, com a duração total de 160 horas, com a classificação 
final de 17 valores.

Frequentou diversas ações de formação profissional relacionadas com 
a área de acessibilidade e mobilidade para todos, arquitetura, requalifi-
cação urbana, paisagismo, informática, etc…

Nota Curricular
Identificação: Horácio Pereira de Castro;
Data de Nascimento: 25 de outubro de 1970
Habilitações Académicas e Profissionais: Licenciado em Engenharia 

Civil pela Universidade do Minho, (ano de 1999); Pós -Graduado em 
Engenharia Civil — área de Processos e Gestão da Construção, na 
Universidade do Minho (ano 2003), Pós -graduado em Engenharia Civil 
Municipal, pelo ISLA (Gaia) — Instituto Superior de Línguas e Admi-
nistração (ano de 2007), Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros 

com o n.º 39891 e inscrito na Direção Geral de Energia como Projetista 
de Redes de Gás, Licença n.º 05318;

Categoria Atual: Técnico Superior no Município de Fafe
Experiência Profissional:
De outubro de 1999 a junho de 2000 — Estágio Profissional no âmbito 

de protocolo com o IEFP, realizado no Município de Fafe, na Divisão 
de Manutenção e Ambiente;

De 03/07/2000 a 31/12/2001 — Engenheiro Civil na situação de 
contrato a termo certo no Município de Fafe, desempenhando funções 
na Divisão de Manutenção e Ambiente.

De 02/01/2002 a 09/04/2003 — Estágio para ingresso na carreira de 
engenheiro, mantendo -se o desempenho de funções que lhe estavam 
cometidas aquando da situação de contratado, acrescidas das áreas 
específicas contempladas no plano estágio;

De 10/04/2003 a 02/06/2007, técnico superior do quadro do município 
de Fafe, adstrito à Divisão de Conservação e Ambiente (anteriormente 
designada por Divisão de Manutenção e Ambiente), exercendo as res-
petivas funções na gestão e acompanhamento de obras e ampliação, 
remodelação, restauro ou beneficiação de edifícios escolares e outros 
edifícios municipais, elaboração de projetos de especialidade em dife-
rentes intervenções municipais; elaboração de cadernos de encargos e 
processos de concurso em empreitadas de obras públicas relacionadas 
com a área de intervenção; acompanhamento e fiscalização de emprei-
tadas desencadeadas na respetiva área de intervenção. Superintendência 
do parque de viaturas do município, desde 2003. No período de setembro 
de 2003 a novembro de 2004 foi técnico responsável pela exploração da 
Barragem de Queimadela. Integra a Comissão de Análise de Propostas 
de Empreitadas.

De 03/06/2007 a 09/01/2013, Chefe da Divisão de Conservação e 
Ambiente, competindo -lhe a coordenação/atuação em sede de conser-
vação e manutenção de vias Municipais, edifícios Municipais, redes de 
drenagem, parques e jardins. Gestão de armazéns e parque de viaturas. Na 
área do meio ambiente, promoção da execução, manutenção e gestão de 
espaços verdes Municipais, gestão da higiene e limpeza das instalações 
Municipais, bem como o mercado e feiras.

Participou como membro de júri em diversos concursos de admissão 
e promoção de pessoal da autarquia.

No âmbito do processo de avaliação de desempenho é elemento 
integrante do CCA.

Membro de júri de concursos de fornecimentos de bens, serviços e 
empreitadas.

Formação Profissional: Frequência de diversas ações de formação 
profissional relacionadas com a engenharia civil, avaliação de desem-
penho, POCAL, contratação pública, entre outras.

306695845 

 Aviso n.º 1306/2013

Procedimento concursal comum para contratação por tempo inde-
terminado com vista à ocupação de 2 postos de trabalho — car-
reira/categoria Técnico Superior (Geografia e Planeamento/
Eng.ª Geográfica).
Nos termos do disposto no artigo 19.ª da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril e do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, adaptado à 
administração Autárquica pelo Dec. Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
torna -se público, que por despacho do Sr. Presidente da Câmara Munici-
pal de Fafe, datado de 23/11/2011, tendo sido precedido de deliberação 
camarária de 08/11/2012, se encontra aberto, pelo período de 10 dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, o procedimento concursal para contratação em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
ocupação de dois postos de trabalho correspondentes à carreira/categoria 
Téc. Superior(Geografia e Planeamento/Eng.ª Geográfica) previstos e 
não ocupados no mapa de pessoal.

Nos termos do disposto no artigo 33.º -A, n.º.7, da Lei n.º 53/2006, de 7 
de dezembro, aditado por força do artigo 38.º, n.º 2, da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro e após consulta à eSPAP — Entidade de Serviços 
Partilhados da Administração Pública, I. P., o Município foi informado 
via e -mail de 25 -10 -2012 que “A inexistência de pessoal em situação de 
mobilidade especial para postos de trabalho em causa é atestado pela en-
tidade gestora da mobilidade, mediante a emissão de declaração própria 
para o efeito, nos termos a fixar pela portaria… Até à data, tal portaria 
ainda não foi objeto de publicação, pelo que, considera -se prejudicada 
a emissão pela GERAP, enquanto Entidade Gestora da Mobilidade, de 
declarações de inexistência”.

Não foi efetuada a consulta prévia à ECCRC, determinada pelo dis-
posto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
por não ter sido ainda publicado qualquer procedimento concursal para 
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constituição de reservas de recrutamento, estando por isso dispensada a 
obrigatoriedade da consulta, conforme instruções da DGAEP.

1 — Requisitos de Admissão ao procedimento concursal: O recru-
tamento para constituição da relação jurídica de emprego público, por 
tempo indeterminado far -se -á de entre trabalhadores pelo que, apenas 
se poderão candidatar ao presente procedimento concursal, os indi-
víduos detentores de relação jurídica de emprego publico, por tempo 
indeterminado.

1.1 — Requisitos Gerais
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, Convenção Internacional ou lei Especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido para o exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

1.2 — Requisitos específicos de Admissão: Possuir Licenciatura em 
Geografia e Planeamento ou Licenciatura em Eng.ª Geográfica, sem 
possibilidade de substituição de nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional — grau de complexidade 3, de acordo com o 
previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27/02.

2 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações conferidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, não podem ser admitidos candi-
datos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam 
titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem 
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal desta Câmara Muni-
cipal, idênticos aos postos para cuja ocupação se publicita o presente 
procedimento.

3 — Caraterização do Posto de Trabalho: em conformidade com o es-
tabelecido no Mapa de Pessoal aprovado, competindo -lhe o exercício de 
funções de acordo com o Anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
para as carreiras de grau de complexidade 3, no âmbito das atribuições e 
competências da unidade orgânica, designadamente nas áreas de gestão 
e acompanhamento do Sistema de Informação Geográfica; elaboração de 
estudos de planeamento territorial, numa abordagem globalizante, tendo 
em atenção os contextos espacial, social e económico. Incremento da in-
vestigação em situações com importante impacto territorial e ambiental, 
incluindo temas como o estudo de aglomerados urbano e planeamento 
rural, numa ótica integrada de planeamento regional e municipal, com 
recurso a tecnologias apoiadas em sistemas de informação geográfica, 
cartografia e topografia.

4 — Prazo de validade: O presente procedimento concursal é válido 
para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para efeitos 
do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na redação da Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

5 — Formalização das candidaturas: As candidaturas são formaliza-
das, obrigatoriamente em formulário tipo, nos termos do n.º 1 do artigo 
51 -º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada através 
da Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril e publicado através do Despacho 
n.º 11.321/2009, na 2.ª série do D.R. n.º 89, de 08 de maio, o qual se 
encontra disponível nos serviços de receção do Município de Fafe ou 
em www.cm -fafe.pt, e têm de ser apresentadas, em suporte de papel, 
pessoalmente ou através de correio registado com aviso de receção, até 
à data limite fixada para aceitação das mesmas, para Câmara Municipal 
de Fafe — Departamento Administrativo Municipal, Av.ª 5 de outubro, 
4824 -501 Fafe.

Quando aplicável, deverão indicar no formulário de candidatura, qual 
a opção do método de seleção, nos termos do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 
n.º 12 -A/2008,de 27 de fevereiro.

5.1 — A apresentação de candidatura deverá ser acompanhada, por 
fotocópia legível de documento comprovativo das habilitações literárias, 
fotocópias do Bilhete de Identidade e do cartão de contribuinte. Devendo 
também ser acompanhada de currículo detalhado, atualizada, datado e 
devidamente assinado, donde conste designadamente as ações de forma-
ção, congressos ou afins, estágios e experiência profissional devidamente 
comprovados, por fotocópia simples e legíveis de documentos autênticos 
ou autenticados, sob pena dos mesmos não serem considerados.

5.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

5.3 — A apresentação ou entrega de falso documento ou prestação 
de falsas declarações implica, para além dos efeitos de exclusão, a 
participação à Entidade competente para procedimento disciplinar e 
penal consoante o caso.

5.4 — Os candidatos devem apresentar: Declaração atualizada(com 
data atualizada ao prazo estabelecido para apresentação de candidatu-
ras), passada e autenticada pelo serviço de origem do candidato, da qual 

conste: a relação de emprego público detida pelo candidato, respetiva 
carreira e categoria em que se encontra integrado, posição e nível re-
muneratório, bem como a avaliação de desempenho relativa aos últimos 
três anos (menção quantitativa e qualitativa) e descrição das atividades 
desempenhadas e tempo de execução das atividades inerentes ao posto de 
trabalho que ocupa e o grau de complexidade das mesmas, para efeitos 
das alíneas c) e d) do n.º 2, do artigo 11.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril.

5.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

6 — Acesso às atas — As atas do Júri, onde constam os parâmetros 
de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção 
a utilizar, grelha classificativa e sistema de valoração final do métodos 
serão facultadas aos candidatos quando solicitadas.

7 — Local de Trabalho: Município de Fafe.
8 — Métodos de Seleção Aplicáveis — De acordo com o estipulado 

no artigo 53.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevreiro e artigo 7 da 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, através da Portaria 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

8.1 — Candidatos que sejam titulares da carreira/categoria para o 
qual foi aberto o procedimento e se encontrem a cumprir ou a executar a 
atividade que carateriza o respetivo posto de trabalho ou encontrando -se 
em situação de mobilidade especial e sendo titulares de carreira/categoria 
para a qual é aberto o procedimento se tenham, por último, encontrado a 
cumprir ou a executar a atividade caraterizadora do posto de trabalho.

8.1 — A.Avaliação Curricular (AC)
8.1 — B.Entrevista de Avaliação de Competências (AEC)
8.1 — C.Entrevista Profissional de Seleção (EPS)
8.2 — Candidatos que não sejam titulares da carreira/categoria a que 

se candidatam ou sendo titulares da categoria a que candidatam, não 
se encontrem a exercer a atividade caraterizadora do posto de trabalho 
para cuja ocupação foi aberto o procedimento;

Encontrando -se em situação de mobilidade especial e sendo titulares 
de carreira/categoria para a qual é aberto o procedimento não tenham, 
por último, exercido a atividade caraterizadora do posto de trabalho.

8.2 — A. Prova de Conhecimentos (PC)
8.2 — B. Avaliação Psicológica (AP)
8.2 — C. Entrevista Profissional de seleção (EPS)
Os candidatos referidos em 8.1. poderão, em substituição dos métodos 

8.1.A. e 8.1.B., optar pela realização dos métodos 8.2.A. e 8.2.B.
9 — Métodos de Seleção
Por cada método de seleção serão utilizados critérios e ponderações 

dos diferentes fatores de avaliação, conforme se segue:
9.1 — Avaliação Curricular, com ponderação de 40 %, sendo este 

método valorado na escala de 0 a 20 valores, com os seguintes fatores 
de avaliação: Habilitações Académicas (HÁ), Formação Profissional 
(FP), Experiência Profissional (EP, Avaliação de Desempenho (AD) 
sendo: HA -Habilitações Académicas: onde se pondera a titularidade 
de grau habilitacional de grau exigido à candidatura; FP — Formação 
Profissional: considerando -se as áreas de formação e aperfeiçoamento 
profissional relacionadas com as exigências e as competências neces-
sárias ao exercício da função.

Só será considerada a formação devidamente comprovada por do-
cumento idónea e concluída até ao termo do prazo de apresentação de 
candidaturas. EP -Experiência Profissional: considerando a experiência 
obtida com a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e 
ao grau de complexidade das mesmas.

Só será contabilizado como tempo de experiência profissional que se 
encontre devidamente comprovado. AD - Avaliação de Desempenho: em 
que se pondera a avaliação relativa ao último período, não superior a três 
anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência 
ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

9.2 — Entrevista de Avaliação de Competências, com ponderação 
de 30 %, visa avaliar, numa relação interpessoal, informações sobre 
comportamentos profissionais diretamente relacionados com as com-
petências consideradas essenciais para o exercício da função. O método 
permitirá uma análise estruturada da experiência, qualificações e motiva-
ções profissionais, através de descrições comportamentais ocorridas em 
situações reais e vivenciadas pelo candidato. A preparação e aplicação 
do método serão efetuadas por técnicos credenciados, de gestão de 
recursos humanos ou com formação adequada para o efeito. Para esse 
efeito será elaborado um guião de entrevista composto por um conjunto 
de questões diretamente relacionadas com o perfil de competências pre-
viamente definido, associado a uma grelha de avaliação individual, que 
traduz a presença ou ausência dos comportamentos em análise, avaliado 
segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
e Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
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9.3 — A Entrevista Profissional de seleção, com uma ponderação de 
30 % e com uma duração de cerca de 20 minutos, visa avaliar de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamen-
tais evidenciados durante a interação estabelecida entre entrevistador e 
entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de co-
municação e de relacionamento interpessoal. Classificação da entrevista 
profissional de seleção: A entrevista profissional de seleção é avaliada 
nos termos do n.º 6 e n.º 7 do artigo 18.º da Portaria, n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro; com a redação dada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, 
ou seja a avaliação é feita segundo os níveis classificativos de Elevado, 
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 
repetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. E a classi-
ficação a atribuir para cada parâmetro de avaliação resulta de votação 
nominal e por maioria, sendo o resultado final obtido através da média 
aritmética simples das classificações dos parâmetros a avaliar.

9.4 — A Prova de Conhecimentos, com uma ponderação de 40 %, visa 
avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e as competên-
cias técnicas dos candidatos, necessários ao exercício das funções:

Esta Prova é de realização individual, numa única fase, de natureza 
teórica e com uma componente prática, sob a forma escrita, com a 
duração máxima de 90 minutos, e versará sobre matérias as seguintes 
temáticas:

Conhecimentos gerais:
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos 

Órgãos dos Municípios e das Freguesias (Lei n.º 169/99 de 18 de se-
tembro, revista pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, e retificada nos 
termos das Declarações de Retificação n.os 4/2002 e 9/2002);

Quadro de Transferência de Atribuições e Competências para as 
Autarquias Locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro);

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas 
(Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro);

Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro);

Regimes de vinculação de carreiras e remunerações dos trabalhadores 
que exercem funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro de 2008 e alterações;

Código dos Contratos Público (CCP), aprovado pelo Dec. Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro;

Conhecimentos específicos:
Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo LBPOTU: 

Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, alterada pela Lei n.º 54/2007, de 31 
de agosto; Ambiente: Lei n.º 11/87, de 7 de abril; Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial: Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 
setembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 53/2000, de 7 de abril, pelo 
Decreto  -Lei n.º 310/2003, de 10 de dezembro, pela Lei n.º 56/2007, 
de 31 de agosto, pelo Decreto -Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, 
na redação atual, e pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, 
Declaração de Retificação n.º 104/2007, de 6 de setembro, Decreto -Lei 
n.º 181/2009, de 07 de agosto; Decreto -Lei n.º 2/2011, de 06 de janeiro; 
Portaria n.º 1474/2007, de 16 de novembro; Portaria n.º 138/2005, de 2 
de fevereiro; Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio e Decla-
ração de Retificação n.º 53/2009, de 28 de julho; Decreto Regulamentar 
n.º 10/2009, de 29 de maio e Declaração de Retificação n.º 54/2009, de 
28 de julho; Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio; Porta-
ria n.º 245/2011, de 22 de junho; Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro; 
Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro; Reserva Ecológica Nacional 
(REN) e riscos de cheia/inundação: Decreto  -Lei n.º 166/2008 de 22 
de agosto; Declaração de Retificação n.º 63 -B/2008, de 21 de outubro; 
Portaria n.º 1356/2008, de 28 de novembro; Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro; Decreto -Lei n.º 239/2012, de 
2 de novembro; Decreto -Lei n.º 364/98, de 21 de novembro; Diretiva 
2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro; 
Decreto -Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro; Reserva Agrícola Nacional 
(RAN): Decreto  -Lei n.º 73/2009 de 31 de março; Portaria n.º 162/2011, 
de 18 de abril; Paisagem: Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro; Con-
servação da natureza e da biodiversidade: Decreto -Lei n.º 142/2008, de 
24 de julho; Avaliação ambiental: Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de 
junho, Decreto -Lei n.º 58/2001, de 4 de maio; Produção cartográfica e 
Infraestrutura de Informação Geográfica: Decreto -Lei n.º 202/2007 de 
25 de maio de 2007, terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 193/95, de 28 
de julho, que estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a 
produção cartográfica no território nacional; Diretiva INSPIRE 2007/2/
CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de março de 2007 que 
estabelece a criação da Infraestrutura Europeia de Informação Geográ-
fica; Decreto -Lei n.º 180/2009, de 7 de agosto que aprova o regime do 
Sistema Nacional de Informação Geográfica, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Diretiva n.º 2007/2/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de março, e revoga o Decreto -Lei n.º 53/90, de 13 de 
fevereiro; Regulamento (EU) n.º 1089/2010 da Comissão, de 23 de 

novembro de 2010, que estabelece disposições de execução da Diretiva 
2007/2/CE do Parlamento e do Conselho, relativamente à interoperabi-
lidade dos conjuntos e serviços de dados geográficos; Norma Técnica 
da DGOTDU sobre o Modelo de Dados para o Plano Diretor Municipal 
(norma 02/2011).

Compreensão dos fenómenos físicos e humanos do território no que 
respeita às suas distribuições espaciais e interligações às escalas local, 
regional e nacional;

Articulação de planos municipais e setoriais de âmbito concelhio 
com planos, programas e políticas de ordem intermunicipal, regional 
e nacional;

Compreensão e análise ao nível da estrutura territorial: usos do solo, 
localização e caracterização do espaço físico, ambiente natural e hu-
mano.

Interpretação do ambiente natural, povoamento e atividades dos 
grupos humanos e os equipamentos sociais nas suas relações mútuas, 
fazendo observações diretas ou aplicando resultados obtidos por ciên-
cias conexas;

Perceção e estudos nos domínios da localização e distribuição espacial 
de infraestruturas, população, atividades e equipamentos;

Reconhecimento e interpretar estruturas e fenómenos demográficos 
e sociais e delinear tendências prospetivas;

Defesa e salvaguarda do património natural e construído; - Ordena-
mento do território e desenvolvimento regional e urbano;

Planeamento biofísico e riscos ambientais;
Avaliação ambiental estratégica de planos e programas;
Análise e interpretação de componentes ecológicas e sistemas eco-

lógicos;
Análise, interpretação e recuperação da paisagem;
Integração da componente espacial (análise espacial) na elaboração 

de estudos e de apoio ao planeamento municipal (físico e humano);
Recurso a sistemas de informação geográfica de modo a obter, ar-

mazenar, manipular e analisar informação espacialmente referenciada, 
produzindo diversos tipos de documentos geográficos de relacionamento 
dos fenómenos;

Domínio de software SIG do tipo comercial e open source;
Perceção do SIG como ferramenta incontornável numa autárquica, 

no contexto do apoio ao planeamento e gestão urbana;
Utilização do SIG nas tarefas de planeamento e gestão do território;
Criação, desenvolvimento e monitorização do SIG municipal numa 

lógica de Infraestrutura de Dados Espaciais de índole interdeparta-
mental;

No dia da Prova de Conhecimentos é permitida a consulta da legislação 
que faz parte do programa de provas.

9.5 — Avaliação Psicológica, com uma ponderação de 30 %, visa 
avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, caraterís-
ticas de personalidade e competências comportamentais dos candidatos 
e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de 
trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de competências pre-
viamente definido.

A Aplicação deste método de seleção, será efetuado por uma entidade 
externa ao Município, entidade esta especializada pública ou, quando 
fundamentadamente, se torne inviável, privada, conhecedoras do con-
texto específico da administração Pública.

A avaliação psicológica é valorada, através dos níveis classificativos 
de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais corres-
pondem respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4.

9.6 — Classificação
A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento 

resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas 
dos métodos de seleção, que será expressa na escala de 0 a 20 valores 
e será efetuada através das seguintes fórmulas:

9.6.1 — Candidatos nas situações descritas em 8.1. CF=(40 %*AC)+ 
(30 %*AEC)+(30 %*EPS)

9.6.2 — Candidatos nas situações descritas em 8.2.CF=(40 %*PC) 
+ (30 %*AP)+(30 %*EPS)
sendo:

CF = ClassificaçãoFinal;
AC = Avaliação Curricular;
AEC = Entrevista Avaliação de Competências;
EPS = Entrevista Profissional de seleção
PC = Prova de Conhecimentos

9.7 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,50 va-
lores num dos métodos de seleção, consideram -se excluídos, nos termos 
do n.º 13 do artigo 18, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
a redação dada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, não lhes sendo 
aplicado o método seguinte.
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Com os resultados da classificação final dos candidatos obtidos pela 
aplicação das fórmulas anteriores, será elaborada uma lista única com 
a ordenação final de todos os candidatos.

Será respeitada a ordem de recrutamento prevista na alínea d) do n.º 1 
do artigo 54.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

10 — A lista unitária de ordenação final, será publicada na 2.ª série do 
Diário da República, afixada em local visível e público desta Câmara 
Municipal e disponibilizada na página eletrónica (www. Cm -fafe.pt), 
conforme previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, com 
a redação dada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

11 — Júri de seleção do Concurso:
Presidente: Chefe de Divisão do Planeamento e Gestão Urbanísti-

ca — Hélder Castro Rodrigues Vale
Vogais efetivos: 1.º, Téc. Superior, Eng.ª Isabel Cristina Pires Silva 

Maia (substitui o presidente nas faltas e impedimentos; 2.º Técnica 
Superior, Dr.ª Maria João Lopes Pereira.

Vogais suplentes: 1.º Téc. Superior, Eng. Fernando Lopes Martins; 
2.º Técnico Superior, Dr. Álvaro Gonçalves Macedo.

12 — Exclusão e notificação de candidatos — De acordo com o 
preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, os can-
didatos excluídos serão notificados, para a realização da audiência dos 
interessados nos termos do CPA, uma das formas previstas no n.º 3 do 
mesmo artigo.

A notificação dos candidatos será efetuada nos termos da alínea d) 
do n.º 3 do respetivo artigo, ou seja”Aviso publicado na 2.ª série do 
Diário da República informando da afixação em local visível e público 
das instalações da entidade empregadora pública e da disponibilização 
na página eletrónica”.

13 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização 
dos métodos de seleção, com indicação do local, data e horário em 
que os mesmos devem ter lugar, conforme previsto no artigo 32.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, com a redação dada pela Portaria 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

14 — Publicitação de resultados — Nos termos do artigo 33.º da Por-
taria citada no número anterior, a publicitação dos resultados obtidos em 
cada método de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada 
alfabeticamente, afixada em local visível e público desta Câmara Mu-
nicipal e disponibilizada na página eletrónica. Os candidatos aprovados 
em cada método são convocados para a realização do método seguinte 
nos termos da alínea d) n.º 3 do artigo 30.º da citada portaria.

15 — Posicionamento remuneratório — A determinação do posicio-
namento remuneratório do trabalhador recrutado é objeto de negociação 
nos termos do disposto no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27.02, 
com os limites impostos pelo artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12, 
mantido em vigor pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30.12.

16 — Quotas de Emprego — Nos termos do Dec. Lei n.º 29/2001, 
de 03 -02 -2001, e para efeitos de admissão a concurso, os candidatos 
com deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob 
compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e deficiência. 
Decorrente do estabelecido no n.º 3 do artigo 3.º do citado diploma, o 
candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer preferencial legal.

17 — Publicitação do procedimento — O presente procedimento 
concursal será publicitado na bolsa de emprego público (www Bep.pt), 
no primeiro dia útil seguinte à publicação do presente aviso no D.R., na 
página eletrónica desta Câmara Municipal (www.cm -fafe.pt), por extrato 
disponível para consulta a partir da data da publicitação do aviso no D.R., 
em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de 3 dias 
úteis contados da data do presente aviso no D.R. conforme o previsto no 
n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 -01, com a redação 
que lhe foi dada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril.

18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

2013 -01 -16. — O Presidente, José Ribeiro.
306689349 

 MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Deliberação n.º 228/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto e no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna -se público que a Câmara Municipal 
do Funchal, na sua reunião do dia 20 de dezembro de 2012, aprovou a 

criação de 21 unidades orgânicas flexíveis e a definição das respetivas 
atribuições e competências, definidas na Estrutura Flexível dos Serviços 
do Município do Funchal.

I — Estrutura Flexível
Conforme previsto na alínea a) do artigo 7.º do Decreto -Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro e em cumprimento das regras impostas 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a estrutura flexível é composta por 
21 (vinte uma) unidades orgânicas (divisões municipais) e a definição, 
as atribuições e as competências das mesmas, com vista à plena prosse-
cução das atribuições do Município e das unidades nucleares, segundo 
os princípios estabelecidos no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro, estão definidas na Estrutura Flexível dos Serviços do 
Município do Funchal, que se encontra em anexo.

As unidades orgânicas flexíveis são dirigidas por cargos dirigentes 
com a qualificação de cargos de direção intermédia de 2.º grau, com a 
designação de chefes de divisão municipal.

II — Suspensão da adequação orgânica
A utilização dos mecanismos de adequação previstos no n.º 3, n.º 4 

e no n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2009, de 29 de agosto, conforme 
consta na citada deliberação da Câmara Municipal do Funchal, datada 
de 13 de dezembro do corrente ano, determinam a suspensão dos efei-
tos das correspondentes alterações decorrentes da presente adequação 
orgânica.

A Estrutura Flexível dos Serviços do Município do Funchal aprovada 
pela Câmara Municipal do Funchal, na sua reunião de 30 de dezembro 
de 2010 e publicitada no Diário da República, 2.ª série, n.º 11 de 17 de 
janeiro de 2011, mantém -se em vigor relativamente às atribuições e 
competências das unidades orgânicas em que se apliquem aqueles me-
canismos de adequação.

III — Entrada em vigor
A presente Estrutura Flexível dos Serviços Municipais entra em vigor 

cinco dias úteis após a sua publicação no Diário da República.
A Câmara Municipal do Funchal, na sua reunião do dia 10 de janeiro 

de 2013, tomou conhecimento da aprovação pela Assembleia Municipal 
do Funchal, em reunião de 28 de dezembro de 2012, do Modelo da 
Organização Interna e Estrutura Nuclear dos Serviços do Município do 
Funchal e da produção de efeitos da sua deliberação de 20 de dezembro 
de 2012, que aprovou a Estrutura Flexível dos Serviços do Município 
do Funchal, em virtude de a mesma, conforme se prevê no artigo 127.º 
e na alínea a) do artigo 129.º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com 
as alterações constantes do Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, se 
encontrar com efeitos diferidos para aquela data.

21 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente da Câmara, Pedro Miguel 
Amaro de Bettencourt Calado.

ANEXO

Estrutura Flexível dos Serviços do Município do Funchal

I — Identificação da estrutura flexível
1 — Departamento Administrativo:
1.1 — Divisão de Administração Geral;
1.2 — Divisão de Fiscalização Municipal;
2 — Departamento Financeiro:
2.1 — Divisão de Planeamento Financeiro;
2.2 — Divisão de Administração Financeira;
2.3 — Divisão de Controlo de Gestão;
3 — Departamento Jurídico:
3.1 — Divisão de Assessoria Jurídica;
3.2 — Divisão de Contratação;
4 — Departamento de Recursos Humanos:
4.1 — Divisão de Assessoria Jurídica de Recursos Humanos;
5 — Departamento de Planeamento Estratégico:
5.1 — Divisão de Informação Geográfica;
6 — Departamento de Urbanismo:
6.1 — Divisão de Apoio Administrativo e Jurídico;
6.2 — Divisão de Gestão e Fiscalização Urbanística;
6.3 — Divisão de Reabilitação Urbana;
7 — Departamento de Educação e Promoção Social:
7.1 — Divisão de Ação Social;
7.2 — Divisão de Juventude;
8 — Departamento de Obras Públicas e Mobilidade:
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8.1 — Divisão de Arruamentos;
8.2 — Divisão de Edifícios e Equipamentos;
8.3 — Divisão de Trânsito;
9 — Departamento de Água e Saneamento Básico:
9.1 — Divisão de Águas;
10 — Departamento de Ambiente:
10.1 — Divisão de Limpeza Urbana;
10.2 — Divisão de Remoção de Resíduos Sólidos;
11 — Divisão de Sistemas e Tecnologias de Informação.

II — Definição das atribuições e competências 
das unidades orgânicas flexíveis

As atribuições e competências das unidades orgânicas flexíveis, com 
vista à plena prossecução das atribuições do Município, segundo os 
princípios estabelecidos no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, são as abaixo descritas.

1 — Departamento Administrativo:
1.1 — Divisão de Administração Geral:
a) Assegurar o desempenho das tarefas ligadas aos assuntos adminis-

trativos no âmbito das atribuições do Município;
b) Assegurar a receção, registo e distribuição de expediente remetido 

aos serviços municipais e a expedição da correspondência geral do 
Município, gerindo o serviço de correio interno;

c) Coordenar e planificar o expediente, informações e propostas para 
deliberação dos órgãos do Município, desde que não se insiram nas 
competências funcionais próprias de outros serviços municipais;

d) Coordenar e prestar apoio técnico -administrativo aos órgãos Au-
tárquicos e às suas reuniões e sessões;

e) Coordenar e executar o expediente e todas as tarefas de caráter 
administrativo relativos a recenseamento militar e eleitoral, inquéritos 
administrativos, eleições e referendos;

f) Assegurar a gestão logística das instalações municipais, nomea-
damente no que se refere à limpeza, guarda e segurança de instalações 
municipais, quando não explicitamente atribuídos à responsabilidade 
de outros serviços.

1.2 — Divisão de Fiscalização Municipal:
a) Assegurar a fiscalização do cumprimento das posturas e regulamen-

tos municipais e demais legislação aplicável no âmbito de intervenção 
do Município;

b) Assegurar o licenciamento e a fiscalização de atividades na via 
pública e a fiscalização de estabelecimentos comerciais;

c) Proceder ao ordenamento e licenciamento da venda ambulante, 
feiras, divertimentos públicos e licenciamento da venda de bilhetes 
para espetáculos públicos;

d) Efetuar ações de toponímia, atribuir números de polícia e emitir 
as respetivas certificações;

e) Licenciar e promover a atividade de guarda -noturno;
f) Instruir os processos de contraordenação;
g) Proceder a notificações, citações ou intimações ordenadas pela 

Câmara ou solicitadas por outras entidades externas;
h) Fiscalizar o pagamento de taxas devidas ao município;
i) Zelar pela conservação do património propriedade do Município, 

participando as anomalias encontradas, nomeadamente em edifícios e 
mobiliário urbano;

j) Esclarecer e divulgar junto dos munícipes os regulamentos e normas 
definidas pelo Município, exercendo uma ação preventiva e pedagógica.

2 — Departamento Financeiro:
2.1 — Divisão de Planeamento Financeiro:
a) Elaborar o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos;
b) Acompanhar e controlar a execução do Orçamento e do Plano 

Plurianual de Investimentos;
c) Elaborar estudos de natureza económica e financeira que funda-

mente as decisões de gestão a levar a cabo pelo órgão executivo;
d) Assegurar a gestão das contas correntes de fornecedores suportadas 

por reconciliações;
e) Assegurar as ações necessárias à contratualização dos financia-

mentos bancários e acompanhar a evolução do endividamento do Mu-
nicípio;

f) Elaborar os documentos de Prestação de Contas e o Relatório de 
Gestão.

2.2 — Divisão de Administração Financeira:
a) Efetuar o reporte a entidades externas nos termos definidos na lei;
b) Assegurar o controlo e registo das operações de fundos de maneio;
c) Assegurar o cumprimento das obrigações de natureza contributiva 

e fiscal;

d) Efetuar reconciliações bancárias;
e) Analisar os pedidos de isenção ou redução de taxas, pedidos de 

pagamento em prestações e reembolsos;
f) Colaborar na elaboração dos documentos previsionais, Prestação 

de Contas e Relatório de Gestão.

2.3 — Divisão de Controlo de Gestão:
a) Assegurar a monitorização da execução física e financeira dos 

projetos com fontes de financiamento;
b) Assegurar a monitorização do Plano de Gestão de Corrupção e 

Infrações Conexas;
c) Elaborar estudos e propostas para a aprovação de taxas, preços e 

outros rendimentos a cobrar pelo Município;
d) Assegurar a gestão da carteira de seguros;
e) Acompanhar os procedimentos de atribuição de subsídios;
f) Assegurar a atualização da Norma de Controlo Interno e a sua 

monitorização;
g) Assegurar a atualização do inventário dos bens patrimoniais mó-

veis, promovendo a corresponsabilização dos serviços pelos bens sob 
sua administração;

h) Acompanhar os procedimentos de aquisição de bens móveis de 
modo a garantir o registo, o inventário e a etiquetagem.

3 — Departamento Jurídico:
3.1 — Divisão de Assessoria Jurídica:
a) Efetuar estudos e pareceres de caráter jurídico;
b) Apoiar o Município na participação a que este for chamado em 

processos legislativos;
c) Participar na elaboração de regulamentos, posturas, deliberações, 

e despachos internos respeitantes às competências municipais;
d) Promover a divulgação de publicações de normas legais regula-

mentares bem como de entendimentos jurídicos a adotar com caráter 
vinculativo, essenciais à gestão municipal;

e) Assegurar todo o apoio ao mandatário designado no âmbito das 
ações em que o município seja parte interveniente, efetuando o acom-
panhamento e registo da tramitação dos respetivos processos.

3.2 — Divisão de Contratação:
a) Prestar apoio jurídico assegurando a instrução e tramitação dos 

processos relativos à adjudicação de empreitadas de obras públicas, 
aquisição de bens e serviços, concessões de obras e serviços públi-
cos, decorrentes do regime jurídico dos contratos públicos e legislação 
complementar;

b) Elaborar protocolos, contratos programa e demais contratos a 
celebrar entre o Município e entidades externas, nas condições previa-
mente tomadas por deliberação da Câmara Municipal ou determinadas 
por despacho, promovendo a sua outorga pelos legítimos representantes 
das respetivas entidades;

c) Assegurar os procedimentos administrativos, instruir, organizar e 
remeter ao Tribunal de Contas os processos sujeitos a Visto;

d) Prestar apoio ao mandatário designado no âmbito das ações em 
que o Município seja parte, na área da contratação.

4 — Departamento de Recursos Humanos:
4.1 — Divisão de Assessoria Jurídica de Recursos Humanos:
a) Emitir informações e pareceres jurídicos sobre assuntos de gestão 

de recursos humanos;
b) Promover estudos no âmbito da racionalização e da gestão pre-

visional de efetivos e colaborar na preparação do orçamento anual de 
recursos humanos;

c) Assegurar uma gestão previsional dos Recursos Humanos em 
função dos planos de atividades dos serviços municipais;

d) Promover uma adequada afetação dos recursos humanos, em ar-
ticulação com os dirigentes dos serviços, tendo em vista incrementar 
a mobilidade interna e o aproveitamento mais eficaz e eficiente dos 
recursos disponíveis;

e) Estudar, propor e regulamentar os horários de trabalho numa pers-
petiva de aumento da sua flexibilidade e da melhoria do atendimento 
dos munícipes;

f) Apoiar técnica e administrativamente o processo de avaliação de 
desempenho dos trabalhadores, bem como o processo de indigitação e 
eleição da comissão paritária;

g) Preparar e instruir os procedimentos concursais de recrutamento 
e mobilidade de trabalhadores;

h) Manter atualizado o tratamento de legislação e outras informações 
respeitantes à gestão de Recursos Humanos e assegurar a sua difusão 
pelos serviços municipais.
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5 — Departamento de Planeamento Estratégico:
5.1 — Divisão de Informação Geográfica:
a) Implementar e gerir um Sistema de Informação Geográfica de 

suporte à gestão municipal, criando as condições necessárias ao seu 
desenvolvimento e permanente atualização;

b) Promover a recolha e tratamento da informação geográfica e ga-
rantir a sua divulgação nos canais disponíveis, designadamente, Intranet 
e Internet;

c) Elaborar estudos, relatórios, análises técnicas e publicações de-
correntes das temáticas que integram o Sistema de Informação Geo-
gráfica;

d) Atualizar a cartografia, de base e temática, e garantir o seu forne-
cimento aos interessados;

e) Executar levantamentos topográficos de apoio à área do planea-
mento e ordenamento do território;

f) Gerir o sistema municipal de alinhamentos;
g) Promover iniciativas adequadas à prossecução das competências 

acima descritas, nomeadamente, o estabelecimento de parcerias e a 
candidatura a fundos de financiamento.

6 — Departamento de Urbanismo:
6.1 — Divisão de Apoio Administrativo e Jurídico:
a) Assegurar todo o expediente de natureza administrativa da gestão 

urbanística no Município;
b) Proceder à receção, classificação, arquivo e expedição da corres-

pondência relativa à gestão urbanística;
c) Organizar os processos de operações urbanísticas, recolher as infor-

mações e pareceres relativos aos mesmos e comunicar aos interessados 
as decisões camarárias;

d) Manter atualizada a informação sobre a situação dos processos de 
operações urbanísticas;

e) Prestar aos munícipes as informações por estes solicitadas relativa-
mente aos processos ou procedimentos de operações urbanísticas;

f) Emitir os títulos das operações urbanísticas;
g) Elaborar notificações e certidões e promover a autenticação de 

cópias relativas a processos de operações urbanísticas;
h) Promover a liquidação e cobrança das receitas relativas às opera-

ções urbanísticas, de acordo com as regras fixadas nos Regulamentos 
Municipais;

i) Prestar informação técnico -jurídica sobre quaisquer questões ou 
processos na área da gestão urbanística e assegurar apoio técnico -jurídico 
às restantes unidades internas do Departamento;

j) Prestar apoio jurídico na preparação de despachos e deliberações e 
na análise e elaboração de normas, posturas e regulamentos municipais 
na área da gestão urbanística;

k) Manter atualizado o tratamento da legislação e outra documentação 
técnica respeitantes ao urbanismo e assegurar a sua divulgação pelos 
serviços do Departamento;

l) Prestar apoio técnico -jurídico na elaboração de contratos urba-
nísticos;

m) Organizar os processos administrativos e prestar apoio ao patro-
cínio judiciário;

n) Recolher, tratar e fornecer informações estatísticas relativamente 
à atividade do Departamento de Urbanismo;

o) Fornecer as informações previstas na lei a outros serviços pú-
blicos ou privados, nomeadamente para efeitos estatísticos, fiscais e 
registrais.

6.2 — Divisão de Gestão e Fiscalização Urbanística:
a) Assegurar a análise e apreciação dos projetos de operações ur-

banísticas em função da sua conformidade com planos municipais de 
ordenamento no território, planos especiais de ordenamento do território, 
medidas preventivas, área de desenvolvimento urbano prioritário, área de 
construção prioritária, servidões administrativas, restrições de utilidade 
pública e quaisquer outras normas legais e regulamentares aplicáveis, 
bem como sobre o uso e a integração urbana e paisagística;

b) Assegurar a conformidade da realização de quaisquer operações 
urbanísticas com as disposições legais e regulamentares aplicáveis e 
prevenir os perigos que da sua realização possam resultar para a saúde 
e segurança das pessoas;

c) Efetuar a análise preliminar dos projetos de operações urbanísticas, 
e emitir parecer ou informar em matérias de operações urbanísticas a 
realizar ou realizadas no Município;

d) Efetuar as medições necessárias para emissão dos títulos das ope-
rações urbanísticas e cobrança de taxas;

e) Assegurar a função de gestor de procedimento nas operações ur-
banísticas;

f) Informar os munícipes sobre as condições legais e técnicas para 
instrução de procedimentos no âmbito de operações urbanísticas e for-

necer os condicionamentos urbanísticos à luz dos instrumentos de gestão 
territorial;

g) Acompanhar a execução de obras licenciadas ou comunicadas, de 
modo a garantir a observância do projeto aprovado ou admitido;

h) Propor a adoção, coordenação e execução de medidas de tutela da 
legalidade urbanística;

i) Informar superiormente as desconformidades das operações ur-
banísticas, projetadas ou em execução, com as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis de modo a prevenir os perigos que da sua 
realização possam resultar para a saúde e segurança das pessoas;

j) Inspecionar e vistoriar os locais onde se realizem quaisquer ope-
rações urbanísticas, independentemente da sua sujeição a prévio licen-
ciamento, admissão de comunicação prévia, autorização de utilização 
ou isenção de controlo prévio;

k) Elaborar os autos de notícia para efeitos contraordenacionais das 
desconformidades com as normas legais e regulamentares nas operações 
urbanísticas que estejam a ser realizadas;

l) Preparar e executar as decisões camarárias relativas às medidas de 
tutela da legalidade urbanística;

m) Proceder a vistorias e dar parecer sobre pedidos de autorização 
de utilização;

n) Informar os pedidos de certificação dos requisitos para sujeição de 
edifício ao regime da propriedade horizontal e garantir, após aprovação, 
a emissão do respetivo auto;

o) Propor superiormente a adoção de medidas relacionadas com a 
realização de operações urbanísticas no Município, em especial, formas 
de simplificação de procedimentos e cooperação com os promotores.

6.3 — Divisão de Reabilitação Urbana:
a) Assegurar a análise e apreciação dos projetos de operações ur-

banísticas no Centro Histórico em função da sua conformidade com 
planos municipais de ordenamento do território, planos especiais de 
ordenamento do território, medidas preventivas, área de desenvolvimento 
urbano prioritário, área de construção prioritária, servidões administra-
tivas, restrições de utilidade pública e quaisquer outras normas legais 
e regulamentares relativas ao aspeto exterior e à inserção urbana e 
paisagística das edificações, bem como sobre o uso proposto;

b) Informar os pedidos de publicidade e ocupação de via pública no 
Centro Histórico;

c) Informar sobre as condições legais e técnicas para instrução de 
procedimentos no âmbito de operações urbanísticas e fornecer os con-
dicionamentos urbanísticos à luz dos instrumentos de gestão territorial;

d) Acompanhar a execução de obras licenciadas ou comunicadas, de 
modo a garantir a observância do projeto aprovado ou admitido;

e) Integrar as comissões de vistoria quando as edificações se localizem 
na respetiva zona, ou quando para tal seja nomeado;

f) Informar superiormente as desconformidades das operações urba-
nísticas com as disposições legais e regulamentares aplicáveis de modo 
a prevenir os perigos que da sua realização possam resultar para a saúde 
e segurança das pessoas;

g) Efetuar o levantamento do património existente, promover a sua 
recuperação e incentivar ações, em colaboração com outras entidades, 
com vista à manutenção do património municipal construído;

h) Coordenar o Gabinete Técnico da Zona Velha da Cidade do Funchal 
previsto no artigo 20.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/86/M, de 
2 de outubro de 1986;

i) Assegurar a função de gestor de procedimento nas operações urba-
nísticas sujeitas a controle prévio;

j) Efetuar o levantamento e atualização da situação de ocupação 
territorial com edificações nas zonas altas do Funchal, onde se verifi-
car a maior incidência de clandestinos, delimitação no seu perímetro e 
controlo da sua expansão;

k) Prestar apoio aos munícipes de comprovados menos recursos na 
execução de projetos, essencialmente de ampliação e ou legalização, 
sempre que administrativamente tal prática se afigure minimamente 
viável;

l) Fazer o aconselhamento dos munícipes na opção dos materiais de 
acabamento exterior e modelo arquitetónico, promovendo a inserção 
urbana e paisagística das edificações, e propor soluções que, quer a 
curto quer a longo prazo, se revelem mais saudáveis e seguras para as 
populações residentes, não perdendo de vista as disposições municipais 
e regionais sobre a matéria;

m) Estudar a problemática da regularização dos solos, em termos de 
propriedade efetiva, dos reais utentes, ocupantes ou usufrutuários e dar 
a conhecer as políticas possíveis nesse sentido;

n) Analisar, conjuntamente com os departamentos municipais e ou 
governamentais a viabilidade de infraestruturação das zonas altas do 
Funchal, propondo e desenvolvendo os instrumentos de gestão urbana 
tendentes a atingir aquela meta.
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7 — Departamento de Educação e Promoção Social:
7.1 — Divisão de Ação Social:
a) Desenvolver e promover políticas de proximidade;
b) Promover projetos que permitam a igualdade de oportunidades e 

a coesão social;
c) Incrementar políticas de melhoria da qualidade de vida e de in-

clusão social;
d) Promover projetos e ações junto de famílias inseridas em contextos 

sociais vulneráveis;
e) Conceber ações que promovam a formação ao longo da vida junto 

da população sénior;
f) Propor, executar e monitorizar as parcerias com organizações de 

solidariedade local que têm por objetivo a solidariedade social.

7.2 — Divisão de Juventude:
a) Executar os programas dirigidos para a juventude, visando estimular 

e fomentar uma juventude ativa e participativa;
b) Implementar e promover a participação do Município em programas 

e iniciativas para a juventude, nacionais e internacionais, que contribuam 
para a cidadania participativa;

c) Propor, executar e monitorizar as parcerias com entidades sociais 
locais para a juventude;

d) Estabelecer parcerias nacionais e internacionais que permitam a 
interculturalidade e mobilidade juvenil.

8 — Departamento de Obras Públicas e Mobilidade:
8.1 — Divisão de Arruamentos:
a) Assegurar a realização das obras públicas de construção e con-

servação corrente de toda a rede viária municipal, quer em regime de 
empreitada, quer por administração direta;

b) Assegurar o controlo técnico e financeiro das obras na rede viária 
promovidas em regime de empreitada, garantindo a fiscalização da exe-
cução dos trabalhos e a realização dos ensaios considerados necessários, 
a elaboração dos autos de medição para processamento de pagamentos 
e propostas adicionais, a análise e informação dos pedidos de revisão 
de preços e a elaboração das contas finais e receções;

c) Verificar periodicamente o estado de conservação da rede viária, 
avaliando da necessidade de proceder a trabalhos de reparação;

d) Elaborar o parecer técnico sobre os pedidos de obras, a levar a 
efeito na rede viária municipal e formulados por entidades externas e 
munícipes;

e) Atualizar os dados estatísticos sobre a rede viária.

8.2 — Divisão de Edifícios e Equipamentos:
a) Assegurar a realização das obras públicas de construção e con-

servação corrente do património edificado e equipamentos municipais 
excetuando o parque habitacional, quer em regime de empreitada, quer 
por administração direta;

b) Assegurar o controlo técnico e financeiro das obras promovidas 
no património e equipamentos municipais em regime de empreitada, 
garantindo a fiscalização da execução dos trabalhos e a realização dos 
ensaios considerados necessários, a elaboração dos autos de medição 
para processamento de pagamentos e propostas adicionais, a análise e 
informação dos pedidos de revisão de preços e a elaboração das contas 
finais e receções;

c) Verificar periodicamente o estado de conservação do património 
e equipamentos municipais, avaliando a necessidade de proceder a 
trabalhos de reparação, restauro ou melhoramentos;

d) Prestar apoio a outros serviços municipais nas áreas técnicas para 
que está dotada, nomeadamente no âmbito de carpintaria, eletricidade, 
pintura e canalizações;

e) Atualizar os dados estatísticos sobre o património e equipamentos 
municipais.

8.3 — Divisão de Transito:
a) Gerir a mobilidade no Município do Funchal;
b) Assegurar a gestão da via pública na vertente de circulação rodo-

viária, pedonal e de estacionamento;
c) Promover a execução e fiscalizar o cumprimento das diretivas de 

trânsito emanadas pelo Município;
d) Assegurar a colocação, manutenção e extensão da sinalização ver-

tical, horizontal e semafórica das vias municipais, bem como das placas 
toponímicas e dos abrigos das paragens dos transportes públicos;

e) Assegurar a fiscalização de ocupação da via pública e o funcio-
namento dos parques de estacionamento concessionados e dos parcó-
metros;

f) Promover e elaborar estudos relacionados com mobilidade, trân-
sito, redes de transportes públicos, estacionamento e ocupação da via 
pública;

g) Estudar e propor a localização dos espaços reservados na via 
pública, nomeadamente para a operação de cargas e descargas, lugares 
reservados a moradores, lugares reservados a entidades, praças de táxis, 
viaturas de aluguer, autocarros de turismos e outros;

h) Analisar e dar parecer sobre os projetos de impacto de tráfego e 
sobre os processos que afetam as opções de gestão de mobilidade do 
município;

i) Participar na elaboração de instrumentos de gestão territorial no 
que respeita à mobilidade e aos transportes;

j) Ser interlocutor do Município nos assuntos relacionados com o 
trânsito e os transportes junto das entidades de âmbito regional, nacional 
e internacional, nomeadamente, Polícia de Segurança Pública, Direção 
Regional de Transportes Terrestres, operadores de transportes públicos, 
concessionários de parques de estacionamento públicos, de parcómetros 
e de paragens de autocarros;

k) Assegurar a representação do Município do Funchal em projetos 
nacionais e internacionais relacionados com a temática da gestão da 
mobilidade.

9 — Departamento de Água e Saneamento Básico:
9.1 — Divisão de Águas:
a) Elaborar, apreciar e aprovar projetos, executar e fiscalizar obras 

de construção, reconstrução e manutenção de redes de água potável e 
de águas de rega;

b) Garantir a exploração da rede de água e da rede de incêndios;
c) Gerir os sistemas de redes de rega;
d) Efetuar ligações domiciliárias e proceder a cortes de água;
e) Proceder à montagem, aferição e reparação dos contadores;
f) Executar e ampliar ramais de rede de água;
g) Fiscalizar obras quando as mesmas forem executadas por recurso 

a empreitada;
h) Acompanhar e controlar a qualidade da água potável;
i) Gerir o sistema de telegestão da rede de água potável.

10 — Departamento de Ambiente:
10.1 — Divisão de Limpeza Urbana:
a) Gerir e assegurar o serviço de limpeza dos espaços públicos, bem 

como a remoção de inscrições murais;
b) Assegurar o funcionamento e a manutenção das instalações sani-

tárias públicas;
c) Assegurar o controlo integrado de pragas urbanas e espécies no-

civas e outras ações de salvaguarda da saúde pública, no âmbito da 
higiene urbana;

d) Fiscalizar a deposição de resíduos sólidos, garantindo o cumpri-
mento das normas legais em vigor;

e) Assegurar a recolha ou captura, acolhimento e tratamento de ani-
mais e assegurar o funcionamento do Canil/Gatil e demais instalações 
associadas.

10.2 — Divisão de Remoção de Resíduos Sólidos:
a) Proceder à remoção diurna e noturna dos resíduos sólidos urbanos;
b) Proceder à recolha seletiva de resíduos sólidos recicláveis;
c) Proceder à transferência dos resíduos sólidos urbanos para o seu 

destino final, bem como gerir todas as operações que se desenvolvam 
na Estação de Triagem e Transferência de Resíduos Sólidos do Funchal;

d) Proceder à distribuição de contentores, bem como colocar, substi-
tuir, manter e reparar contentores coletivos públicos, papeleiras, vidrões, 
papelões, compactadores ou outros recipientes de deposição;

e) Emitir pareceres quanto a projetos de edificações urbanas, no que 
respeita ao cumprimento da regulamentação sobre resíduos.

11 — Divisão de Sistemas e Tecnologias de Informação:
a) Apoiar o executivo na conceção e implementação de políticas 

e estratégias para as áreas de tecnologias e sistemas de informação, 
atendimento e relação com o munícipe, modernização administrativa, 
envolvimento dos cidadãos e transparência;

b) Coordenar as ações destinadas à informatização dos serviços, 
propondo a aquisição de equipamentos e aplicações, ou o seu desenvol-
vimento interno, sempre segundo uma exaustiva análise funcional, com 
vista a adequar os meios às necessidades dos serviços;

c) Estudar e coordenar a implementação de novos interfaces de rela-
cionamento com o munícipe, incluindo novas formas de atendimento;

d) Assegurar o planeamento e a gestão das infraestruturas tec-
nológicas, do parque informático e dos sistemas de informação de 
suporte à atividade dos serviços municipais, em articulação com 
estes;

e) Assegurar a administração de sistemas e bases de dados, garantindo 
o controlo de qualidade de desempenho dos sistemas;
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f) Gerir, planear e manter as redes, serviços e instalações das comu-
nicações municipais de voz e de dados;

g) Promover a segurança e privacidade no uso dos sistemas e das 
tecnologias de informação e comunicação;

h) Elaborar instruções e normas de procedimentos, relativamente 
à utilização de equipamentos e aplicações e aos limites legais sobre o 
registo de dados pessoais, confidencialidade, reserva e segurança da 
informação. 

 III — Estrutura Orgânica Nuclear e Flexível do Município do Funchal 

  

Bombeiros Municipais 
do Funchal

Câmara Municipal do Funchal

Departamento Financeiro Departamento Jurídico Departamento de 
Recursos Humanos

Gabinete de Apoio à 
Presidência

Serviço Municipal de 
Proteção Civil

Divisão de Assessoria 
Jurídica

Div. de Assessoria 
Jurídica de Recursos 

Humanos

Departamento de 
Ambiente

Departamento de 
Espaços Verdes

Divisão de Planeamento 
Financeiro

Divisão de Controlo de 
Gestão

Divisão de Administração 
Financeira

Divisão de Contratação

Dep.º de Planeamento 
Estratégico

Departamento de
Urbanismo

Departamento de Obras 
Públicas e Mobilidade

Departamento de Água 
e Saneamento Básico

Departamento de 
Ciência e Cultura

Divisão de Informação 
Geográfica

Divisão de Apoio 
Administrativo e Jurídico

Divisão de Arruamentos Divisão de Águas Divisão de Limpeza 
Urbana

Divisão de Sistemas e 
Tecnologias de 

Informação

Divisão de Gestão e 
Fiscalização Urbanística

Divisão de Edifícios e 
Equipamentos

Div.de Remoção de 
Resíduos Sólidos

Divisão de Juventude

Divisão de Reabilitação 
Urbana

Divisão de Trânsito

Departamento
Administrativo

Divisão de 
Administração  Geral

Divisão de Fiscalização 
Municipal

Dep.º de Educação e 
Promoção Social 

Divisão de Ação Social

 206698275 

 MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

Aviso n.º 1307/2013
Para os devidos e legais efeitos, em cumprimento do estipulado na 

alínea d), do n.º 1, do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de feve-
reiro, torna -se público que este Município cessou a relação jurídica de 
emprego público que mantinha com o trabalhador a seguir identificado, 
nos seguintes termos:

Caducidade de contrato:
António Carlos Almeida Medinas, Encarregado Operacional, nível 

remuneratório 11, posição remuneratória 4 -1, com efeitos a 15 de ja-
neiro de 2013.

16 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, José Veiga Maltez, Dr.
306684367 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 1308/2013

Publicação da lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 

de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, 
torna-se público que foi homologada, por meu despacho datado de 15 de 
janeiro de 2013, a lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as 
relativa ao procedimento concursal comum, para contratação de um/a 
Técnico/a Superior na área de Investigação Social Aplicada, da carreira 
geral de Técnico Superior, no regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso n.º 9620/2012, 
datado de 05/07/2012, publicado no Diário da República 2.ª série, 
n.º 135, de 13/07/2012.

A lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as, encontra-se publi-
citada no portal de internet do Município de Grândola (www.cm-grandola.
pt) e afixada em local visível e público do Edifício dos Paços do Concelho.

15 de janeiro de 2013. — A Presidente da Câmara, Graça Guerreiro Nunes.
306684075 

 MUNICÍPIO DE MEDA

Aviso n.º 1309/2013
Nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a Lista Unitária de 
Ordenação Final, para ocupação de um posto de trabalho na carreira 
de Técnico Superior, categoria de Técnico Superior — Engenharia 
Informática na modalidade de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo Indeterminado, aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 13341 /2012 de 08 de outubro, homolo-
gada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Meda, no dia 21 de 
dezembro de 2012.

Lista Unitária de Ordenação Final:
Candidatos Admitidos:
1.º Virgínia Augusta Baptista Correia — 15,59 valores.
2.º Hugo Miguel Sequeira Neiva — 15,05 valores.

Candidatos Excluídos:
Álvaro José Casimiro Neves — (a);
André Manuel Rodrigues Teixeira —(a);
Ângelo Miguel Heitor Martins — (b);
Carlos Manuel Alves Inocêncio — (a);
Elsa Maria Tomás Matias — (a);
Humberto André Ribeiro Fernandes Fontes da Silva — (b);
Joaquim Gualter Todo Bom Pimentel — (a);
Luís Carlos Borges Almeida — (a);
Luís Miguel Constante Lourenço — (a);
Manuela Cristina Almeida Guindeira — (b);
Natércia do Céu Andrade Pesqueira Menezes — (a);
Paulo Jorge Domingues Rodrigues Marques — (a);
Rafaela Andreia Sobral Guerra — (b);
René da Silva Soares — (a);
Sílvio José Leite Neto — (b).
a) Excluído (a) do procedimento concursal por ter obtido nota inferior 

a 9,5 valores na Prova Escrita de Conhecimentos;
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b) Excluído (a) do procedimento concursal por não ter comparecido 
à Prova Escrita de Conhecimentos;

Nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção, do ato da homologação da lista de 
ordenação final, que se encontra afixada nestes serviços e na página 
eletrónica do Município.

26 de dezembro 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Ar-
mando Luís Rodrigues Carneiro.

306636844 

 Aviso n.º 1310/2013
Nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a Lista Unitária de Ordena-
ção Final, para ocupação de um posto de trabalho na carreira de Técnico 
Superior, categoria de Técnico Superior — Direito na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo Indeterminado, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13341 
/2012 de 08 de outubro, homologada pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Meda, no dia 21 de dezembro de 2012.

Lista Unitária de Ordenação Final
Candidatos Admitidos:
1.º Carla Sofia Silva Sequeira — 17,40 valores

Candidatos Excluídos: Ana Isabel Ferreira Guimarães — a); António 
Jorge Rocha Ferreira — b); Denise do Nascimento Fragona — a); Edu-
ardo César Pereira Clemente — a); Fernanda Maria Marques Biléu — a); 
Helder Mendes Ribeiro — b); Helena Maria Bragança de Almeida 
D`eça Baptista — a); Inês Coelho Saraiva — b); Inês Fernandes Gomes 
Rijo — a); Joana Ferreira Lemos de Castro Monteiro — b); Jorge Miguel 
Pêgo Reis — a); José António Marques Sampaio — a); Luís António 
de Melo Parente Fernandes — a); Manuel Jorge de Faria Pires Pinto 
Proença — a); Marcelo Mendonça de Carvalho — c); Margarida Mar-
tins Gambôa — a); Maria Elisabete Ferreira Mendonça — b); Nathalie 
Vieira Ameiro — a); Nuno Filipe de Sousa Gonçalves — b); Patrícia An-
dreia Lopes Manarte — d); Paulo Jorge Perdigão Andrade — b); Pedro 
Henrique Nunes da Silva Sequeira Lopes — a); Pedro Jorge Salvador 
dos Santos Pala — a); Sandra Isabel Sousa Santos — b); Sandra Maria 
Marques Pinto Mouro Pereira — a); Sofia Cristina de Pinho Rodrigues 
Borges — a); Tiago Filipe da Silva Morais — a); Tiago Filipe de Aze-
vedo Gomes Eiras — a).

a) Excluído (a) do procedimento concursal por não ter comparecido 
à Prova Escrita de Conhecimentos;

b) Excluído (a) do procedimento concursal por ter obtido nota inferior 
a 9,5 valores na Prova Escrita de Conhecimentos;

c) Excluído (a) do procedimento concursal por não ter comparecido 
à Entrevista Profissional de Seleção;

d) Excluído (a) do procedimento concursal por ter obtido nota inferior 
a 9,5 valores na Entrevista Profissional de Seleção;

Nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção, do ato da homologação da lista de 
ordenação final, que se encontra afixada nestes serviços e na página 
eletrónica do Município.

26 de dezembro 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Ar-
mando Luís Rodrigues Carneiro.

306641282 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso n.º 1311/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que, de acordo com o dis-

posto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 66 -B/2012 de 31 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2013), por despacho do Vice -Presidente 
da Câmara Municipal datado de 14/01/2013, foi autorizada a prorro-
gação das situações de mobilidade interna intercarreiras na categoria 
de Assistentes Técnicos, dos trabalhadores deste Município — Vânia 
Patrícia Santos Assunção e Sérgio Valentim Tomás dos Santos, até 31 de 

dezembro de 2013, com o acordo dos respetivos trabalhadores. (Isento 
de visto prévio do Tribunal de Contas.)

16 de janeiro de 2013. — Por subdelegação de competências (despa-
cho n.º 02/X/VP/09), a Diretora do Departamento de Recursos Humanos, 
Rosária Maria Soares Murça.

306695229 

 MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

Despacho n.º 1655/2013

Afetação/reafetação dos trabalhadores do mapa de pessoal
Dr. Afonso Sequeira Abrantes, Presidente da Câmara Municipal 

de Mortágua, em cumprimento do artigo 10.º, n.º 6, do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, torno público que, por meu Despacho 
n.º 39/2012, de 27 de dezembro de 2012 e ao abrigo do disposto na 
alínea a), n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, con-
jugado com o art.º 8.º e n.º 3, parte final e do n.º 4 do artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, se procedeu à afetação/
reafetação dos trabalhadores do mapa de pessoal do Município de 
Mortágua, com referência à Organização dos Serviços Municipais 
aprovada, e que a mesma se encontra publicitada na página eletrónica 
do Município.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Afonso Sequeira 
Abrantes.

306691032 

 Despacho n.º 1656/2013

Manutenção de Comissões de Serviço
Afonso Sequeira Abrantes, Presidente da Câmara Municipal de Mor-

tágua, nos termos do artigo 10.º, n.º 5 e 6, do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro, torno público o meu Despacho n.º 37/2012, datado 
de 27 de dezembro, relativo à manutenção das comissões de serviço 
dos titulares de cargos dirigentes nos cargos do mesmo nível que lhes 
sucederam.

2 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Afonso Sequeira 
Abrantes.

«Considerando que na sequência da reorganização dos serviços Mu-
nicipais do Município de Mortágua em conformidade com o n.º.1 do 
artº. 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto operada nos termos do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Assembleia Municipal 
de Mortágua aprovou na sua sessão de 21/12/2012 sob proposta da 
Câmara Municipal tomada na sua reunião de 13/12/2012 a moldura 
organizacional dos serviços do Município definindo o número máximo 
de 6 unidades orgânicas flexíveis.

Considerando que a Câmara Municipal de Mortágua sob proposta 
do Presidente da Câmara em sua reunião de 13/12/2012 aprovou a 
criação e as respetivas competências e atribuições das unidades orgâ-
nicas flexíveis.

Considerando o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de 
agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 
64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado, aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, que prevê que a comissão de serviço dos titulares dos cargos 
dirigentes cessa “por extinção ou reorganização da unidade orgânica” 
que lideram; e

Atendendo ainda à possibilidade prevista na mesma alínea de se 
manter a comissão de serviço no cargo dirigente do mesmo nível que 
lhe suceda desde que seja dada expressa concordância pela entidade 
competente.

Assim, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º e alínea c) 
do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de de-
zembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, 
que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos 
da administração central, regional e local do Estado, aplicada à ad-
ministração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e no uso da 
competência que me é conferida pela alínea a), do n.º 2, do artigo 68.º, 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 
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n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, determino que, na sequência da re-
organização/extinção das respetivas unidades orgânicas que lideram 
operada em conformidade com o Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro e Lei n.º 49/2012, se mantêm as comissões de serviço dos 
titulares de cargos dirigentes nos cargos do mesmo nível que lhes 
sucedam, designadamente: 

Nome Designação da Unidade Orgânica extinta ou reorganizada Designação do Cargo Dirigente do mesmo nível que lhe sucede

Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques . . . . . . . Divisão Administrativa e Financeira  . . . . . . . . . Chefe de Divisão Administração Geral e Finanças.
Engº. Albano Tomás da Fonseca Duarte  . . . Divisão de Conservação do Território e Serviços 

Urbanos.
Chefe de Divisão de Conservação do Território e 

Serviços Urbanos.
Engº. Arnaldo Duarte Borges Ferreira . . . . . Divisão de Planeamento e Administração do 

Território.
Chefe de Divisão de Planeamento e Administração 

do Território.

 O presente despacho produz efeito a partir de 1 de janeiro de 2013.»

306691138 

 MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Regulamento n.º 45/2013
Alberto Fernando da Silva Santos, Presidente da Câmara Municipal 

de Penafiel:
Torna público que, de harmonia com a deliberação tomada pela Câ-

mara Municipal, em Reunião Ordinária Pública realizada no dia 20 de 
dezembro de 2012, foi aprovada a proposta com a seguinte redação:

Regulamento Municipal sobre Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene 
e Limpeza Pública do Município de Penafiel

Nota justificativa
Para efeitos do presente Regulamento, entende -se por sistema munici-

pal de resíduos urbanos o conjunto de equipamentos, serviços, viaturas, 
recipientes, bem como os meios humanos e financeiros necessários para 
garantir em condições de segurança, salubridade e eficiência, a recolha, 
valorização e eliminação de resíduos sólidos urbanos.

A lei de Bases do Ambiente, dando expressão às diretivas da União 
Europeia, aponta para o desenvolvimento de sistemas tendentes a uma 
menor produção de resíduos, bem como para o desenvolvimento de 
processos tecnológicos que permitam a sua reciclagem;

Por seu turno, o Decreto -Lei n.º 488/85, de 25 de novembro e, mais 
recentemente, o Decreto -Lei n.º 310/95, de 20 de novembro, bem como 
o Decreto -Lei n.º 239/97, de 9 de setembro, estabeleceram, a par da lei 
de Bases do Ambiente, o regime jurídico geral dos resíduos sólidos, 
consagrando os direitos e os deveres inerentes ao princípio do poluidor-
-pagador, traduzidos, desde logo, na responsabilidade do produtor pelos 
resíduos a que dê causa no decurso das suas atividades.

A plena concretização do Decreto -Lei n.º 239/97, de 9 de setembro, 
depende, em grande parte e no que concerne ao Município do Penafiel, 
da entrada em vigor do presente Regulamento.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação e lei Habilitante

1 — O presente Regulamento define as regras relativas à higiene e 
limpeza dos lugares públicos assim como a gestão de resíduos produzidos 
na área do Município de Penafiel.

2 — O presente regulamento municipal é elaborado ao abrigo do 
disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, do 
artigo 64.º, n.º 2 alínea f ) e n.º 7, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.

Artigo 2.º

Competência
1 — É da competência da Câmara Municipal, nos termos da alínea c) 

do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 239/97, de 9 de setembro, 
planificar, definir a estratégia, organizar e promover as operações de 
recolha e transporte de todo o tipo de resíduos sólidos produzidos no 
concelho de Penafiel.

2 — As operações de armazenamento, tratamento, valorização e eli-
minação de todo o tipo de resíduos sólidos poderão ser efetuadas através 
de mecanismos de associação intermunicipal.

Artigo 3.º
Sistema e gestão municipal de resíduos

1 — A Câmara Municipal define o sistema municipal para as ope-
rações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e 
destino final dos resíduos urbanos produzidos na área do Município.

2 — Para efeitos do presente Regulamento, entende -se por sistema 
municipal de resíduos urbanos, o conjunto de equipamentos, serviços, 
viaturas, recipientes, bem como os meios humanos e financeiros neces-
sários para garantir em condições de segurança salubridade e eficiência, 
a recolha, eliminação e valorização de resíduos urbanos.

3 — Entende -se por gestão do sistema de resíduos sólidos, o con-
junto das atividades de carácter técnico, administrativo e financeiro 
necessárias:

a) À deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e elimi-
nação dos resíduos;

b) Ao planeamento e a fiscalização dessas operações;
c) À monitorização dos locais de destino final, depois de se proceder 

ao seu encerramento.

CAPÍTULO II

Tipos de resíduos

Artigo 4.º
Definição e tipos de resíduos urbanos

1 — Nos termos da alínea a) do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 239/97, 
de 9 de setembro, e para efeitos do presente Regulamento, entende -se 
por resíduo qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou 
tem intenção ou obrigação de se desfazer, nomeadamente os previstos 
em portaria dos ministros da Economia, da Saúde, da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Ambiente, em conformidade 
com o Catálogo Europeu de Resíduos.

2 — Consideram -se resíduos urbanos os resíduos domésticos ou 
outros resíduos semelhantes, em razão da sua natureza ou composição, 
nomeadamente os provenientes do sector de serviços ou de estabeleci-
mentos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de cuidados 
de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a produção diária não 
exceda 1100 L por produtor.

3 — Para efeitos do presente Regulamento e dentro dos limites de-
finidos no número anterior, são considerados os seguintes tipos de 
resíduos urbanos:

a) Resíduos domésticos — os produzidos nas habitações ou outros 
locais que se assemelhem, designadamente os resíduos alimentares e 
os provenientes da limpeza normal desses locais;

b) Resíduos comerciais e de serviços — os provenientes de estabele-
cimentos comerciais, escritórios, restaurantes e outros similares;

c) Resíduos urbanos industriais — os que sejam equiparados e com 
características semelhantes a resíduos domésticos e comerciais e de 
serviços, de acordo com as alíneas a) e b) anteriores;

d ) Resíduos urbanos hospitalares — os que sejam equiparados e 
com características idênticas a resíduos domésticos e comerciais e de 
serviços, de acordo com as alíneas a) e b) anteriores, nomeadamente 
os provenientes de unidades de cuidados de saúde, que não estejam 
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contaminados, e cuja responsabilidade pelo destino final não caiba às 
unidades de saúde.

Artigo 5.º
Outros resíduos sólidos

1 — Para efeitos do presente Regulamento, consideram -se ainda os 
seguintes tipos de resíduos:

a) Resíduos domésticos volumosos (monstros) — objetos volumosos 
provenientes ou não de habitações que, pela sua dimensão, volume, forma 
ou peso, não possam ser recolhidos pelos meios normais de remoção;

b) Resíduos verdes ou de jardins — os resultantes da limpeza e con-
servação de hortas, jardins ou logradouros particulares, tais como aparas, 
ramos, troncos, folhas, relva ou ervas;

c) Resíduos resultantes da limpeza pública — os provenientes da 
limpeza de jardins, parques, espaços verdes, vias, cemitérios e outros 
espaços públicos;

d ) Dejetos de animais — excrementos, provenientes da defecação de 
animais na via pública, nomeadamente de cães e gatos.

2 — Entende -se por limpeza pública o conjunto de atividades inte-
gradas na remoção de resíduos e executadas pelos serviços municipais, 
empresas concessionárias dos mesmos, ou outras entidades públicas ou 
privadas habilitadas para o efeito, tendo por finalidade a remoção dos 
resíduos da via pública através da varredura, lavagem de pavimentos 
e da recolha dos resíduos contidos nas papeleiras ou quaisquer outros 
recipientes com o mesmo fim, instalados nos espaços públicos.

Artigo 6.º
Resíduos especiais

Os outros tipos de resíduos, não classificados como resíduos urbanos, 
são os seguintes:

a) Resíduos equiparáveis a urbanos — os resíduos materialmente 
urbanos cujo volume de produção diária ultrapassa 1100 L por produtor;

b) Resíduos industriais — os provenientes de unidades industriais de 
acordo com a definição prevista na alínea c) do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 239/97, de 9 de setembro;

c) Resíduos hospitalares — os provenientes de unidades de prestação 
de cuidados de saúde, conforme previsto na alínea e) do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 239/97, de 9 de setembro;

d ) Resíduos perigosos — todos os que apresentarem na sua composi-
ção características de perigosidade para a saúde ou para o ambiente, nos 
termos definidos na alínea b) do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 239/97, 
de 9 de setembro;

e) Entulhos — os resultantes de obras públicas ou privadas, desig-
nadamente restos de construções, escombros, caliças, pedras, terras e 
similares;

f ) Resíduos de efluentes líquidos, lamas e partículas emitidas para 
a atmosfera;

g) Outros tipos de resíduos — os resíduos não considerados como 
urbanos, industriais ou hospitalares e não previstos nas alíneas anteriores.

Artigo 7.º
Resíduos de recolha seletiva

1 — Nas categorias de resíduos sólidos urbanos e de resíduos es-
peciais, incluem -se os resíduos passíveis de recolha seletiva, onde se 
inscrevem, designadamente, os resíduos de embalagem, os resíduos de 
papel/cartão, os resíduos de vidro e as pilhas elétricas.

2 — Entende -se por embalagens os produtos feitos de materiais 
de qualquer natureza e utilizados para conter, proteger, movimentar, 
manusear, entregar ou apresentar mercadorias, sejam estas matérias-
-primas ou produtos transformados, desde o produtor ao utilizador ou 
consumidor, incluindo todos os artigos descartáveis utilizados para os 
mesmos fins.

CAPÍTULO III

Gestão municipal de resíduos urbanos

Artigo 8.º
Componentes técnicas

O sistema de resíduos urbanos engloba, no todo ou em parte, as 
seguintes componentes técnicas:

a) Produção — o conjunto de atividades geradoras de materiais con-
siderados desperdícios pelos respetivos produtores;

b) Remoção — a retirada dos resíduos dos locais de produção, in-
cluindo:

(I) A deposição;
(II) A deposição seletiva;
(III) A recolha, que consiste na operação de apanha de resíduos com 

vista ao seu transporte, e na limpeza pública efetuada nos arruamentos 
e passeios;

(IV) A recolha seletiva;
(V) O acondicionamento, que consiste na preparação dos resíduos 

para o seu transporte;
(VI) O transporte, que consistente na transferência dos resíduos de 

um local para outro;

c) Armazenamento — a deposição temporária e controlada de resíduos 
antes do seu tratamento, valorização ou eliminação;

d) Transferência — operação por via da qual os resíduos são descar-
regados com o objetivo de os preparar para serem transportados para 
outro local de tratamento, valorização ou eliminação;

e) Valorização ou recuperação — as operações que visem o reapro-
veitamento dos resíduos, englobando a reciclagem (multimaterial ou 
orgânica) e a valorização energética (por incineração ou por biometa-
nização ou aproveitamento do biogás);

f ) Tratamento — quaisquer processos manuais, mecânicos, físicos, 
químicos ou biológicos que alterem as características dos resíduos, por 
forma a reduzir o seu volume ou perigosidade, bem como a facilitar a 
sua movimentação, valorização ou eliminação;

g) Reutilização — a reintrodução, em utilização analógica e sem al-
terações, de substâncias, objetos ou produtos nos circuitos de produção 
ou de consumo, por forma a evitar a produção de resíduos;

h) Eliminação — as operações que visem dar um destino final ade-
quado aos resíduos, identificadas em portaria do Ministro do Ambiente, 
em condições que garantam um mínimo de prejuízos para a saúde 
pública e ambiente;

i) Triagem — processo manual ou mecânico com vista à separação 
de resíduos em materiais constituintes destinados à valorização ou a 
outras operações de gestão.

j) Baldeação — cada transferência de lixo do recipiente para a viatura 
de remoção.

CAPÍTULO IV

Remoção de resíduos urbanos

Artigo 9.º
Acondicionamento e deposição dos resíduos

1 — Os resíduos urbanos devem ser convenientemente acondiciona-
dos em sacos bem fechados, de modo a permitir a sua deposição adequada 
nos contentores e a evitar a sua dispersão na via pública.

2 — Entende -se por deposição adequada dos resíduos urbanos nos 
contentores a sua colocação em condições de estanquicidade e higiene, 
acondicionados, se possível, em sacos de plástico, a fim de serem re-
colhidos.

3 — A deposição pode ainda ser feita mediante a colocação de sacos 
plásticos em locais e horas autorizados, desde que estes garantam as 
condições referidas no ponto anterior.

4 — Deposição seletiva é o acondicionamento das várias frações de 
resíduos, destinadas a valorização ou eliminação adequada, em recipien-
tes ou locais com características específicas, indicados para o efeito.

Artigo 10.º
Responsabilidade pela deposição

1 — Consideram -se responsáveis pela deposição de resíduos urbanos:
a) A administração do condomínio e, solidariamente, os residentes, 

nos casos de edifícios em regime de propriedade horizontal;
b) Os proprietários, administradores ou gerentes de estabelecimentos 

comerciais e industriais;
c) Todos os residentes e utentes individuais.

2 — As pessoas ou entidades referidas no número anterior são res-
ponsáveis pela colocação dos sacos junto à via pública. Tratando -se de 
contentores são, ainda, responsáveis pela sua recolha após a remoção 
do RSU.

3 — À exceção da Câmara Municipal e de outras entidades, públicas 
ou privadas, devidamente autorizadas para o efeito, nos termos da lei, 
deste Regulamento ou de outros atos de administração, é proibido a 
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qualquer entidade o exercício de quaisquer atividades de remoção de 
Resíduos Sólidos Urbanos.

4 — É proibido colocar objetos domésticos volumosos (monstros) 
dentro dos contentores de RSU.

5 — O pedido de recolha dos “monstros” pode ser feito pessoal-
mente, por telefone ou por escrito e a recolha obedecerá às seguintes 
condições:

a) A recolha efetua -se em data e hora previamente combinada entre 
o munícipe e o serviço competente.

b) Compete ao munícipe o transporte e acondicionamento dos mons-
tros para o local indicado pelo serviço competente, devendo este ser 
acessível à viatura de recolha.

6 — É proibido depositar resíduos verdes urbanos dentro dos con-
tentores de RSU.

7 — É proibido colocar nas vias e outros espaços públicos, resíduos 
verdes, com exceção das seguintes situações:

a) Nas zonas de habitações unifamiliares, onde se efetua a recolha 
porta a porta, a deposição realizar -se -á junto à respetiva residência, nos 
dias e horário a definir pelos serviços municipais;

b) Nas restantes zonas do Município, a remoção destes resíduos 
efetua -se de acordo com o calendário semanal estabelecido pela Câmara 
Municipal nas diversas freguesias do Município, devendo os mesmos 
ser depositados junto aos contentores de resíduos sólidos urbanos, no 
dia anterior ao da recolha.

c) Nos locais onde não esteja definida a regularidade de recolha de 
resíduos verdes, compete aos munícipes interessados transportar os 
resíduos verdes ao Ecocentro mais próximo existente no município.

8 — O acondicionamento correto dos resíduos verdes pressupõe o 
ensacamento das aparas de relva, folhas e outros resíduos de pequena di-
mensão. Os molhos de ramagens das árvores não podem exceder os 40 cm 
de diâmetro e 1,5 m de comprimento e deverão estar devidamente atados.

9 — Pode ainda efetuar -se o tratamento nos termos do disposto na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 12.º

Artigo 11.º
Retenção de resíduos

1 — Os responsáveis pela deposição de resíduos urbanos devem 
retê -los convenientemente nos locais de produção, na forma prevista no 
n.º 1 do artigo 9.º, do presente Regulamento, sempre que os recipientes 
se encontrem com a capacidade esgotada.

2 — Nos casos em que o recipiente que serve a habitação em causa 
tenha a sua capacidade esgotada, é facultado ao responsável pela depo-
sição dos resíduos urbanos a sua colocação no contentor mais próximo 
que tenha capacidade disponível para o efeito.

Artigo 12.º
Tipos de recipientes

1 — Para a deposição de resíduos urbanos a Câmara Municipal, põe 
à disposição dos utentes os seguintes tipos de recipientes:

a) Papeleiras destinadas à deposição de resíduos de pequena dimensão 
produzidos na via pública.

b) Contentores normalizados, destinados a deposição de desperdícios 
produzidos na via púbica e outros materiais que resultem da limpeza 
urbana;

c) Contentores de 800 a 1100 litros de capacidade, colocados na via 
pública para uso geral nos termos da deposição de resíduos urbanos 
domésticos;

d ) Vidrões, destinados à recolha seletiva do vidro;
e) Sistemas semienterrados e enterrados (vg Molok), para os fins 

previstos nas alíneas c) e d);

2 — Para efeitos de deposição seletiva, são ainda de considerar:
a) Ecopontos — baterias de contentores destinadas a receber frações 

valorizáveis de resíduos urbanos;
b) Ecocentros — áreas vigiadas, destinadas à receção de frações va-

lorizáveis de resíduos, onde os munícipes podem utilizar equipamentos 
disponíveis para a sua deposição;

c) Compostores individuais — equipamentos destinados a serem 
colocados nos jardins particulares para receberem os resíduos verdes 
urbanos e a fração orgânica dos resíduos produzidos nas cozinhas, com 
o objetivo de produzir um fertilizante orgânico, o composto, que será 
utilizado no próprio jardim ou horta.

3 — Os produtores de Resíduos urbanos industriais e de Resíduos 
comerciais e de serviços, são responsáveis pela aquisição, lavagem 

e manutenção dos respetivos recipientes, incluindo os destinados à 
recolha seletiva.

4 — É proibida a afixação de publicidade em qualquer recipiente 
destinado à deposição de resíduos urbanos.

Artigo 13.º
Locais afetos aos contentores

1 — Os contentores mencionados na alínea c), do n.º 1, do artigo 12.º 
não podem ser removidos dos locais definidos pelos serviços municipais 
de ambiente, constituindo este ato uma contraordenação.

2 — Verificando -se a inexistência de espaço adequado no interior 
dos edifícios, poderá excecionalmente ser permitida a permanência 
dos contentores no exterior, em local a demarcar no perímetro dos 
mesmos edifícios.

Artigo 14.º
Armazenamento coletivo

1 — Os projetos de construção, ampliação ou remodelação de edifí-
cios de habitação coletiva têm de prever a existência de um local para 
armazenamento coletivo dos recipientes normalizados para a deposição 
de resíduos urbanos.

2 — Os contentores e ecopontos deverão ser instalados em local de 
fácil acesso, de preferência junto a arruamento ou com acesso a partir 
do mesmo.

3 — Os equipamentos de deposição de resíduos sólidos deverão ser 
normalizados e do tipo definido pelos serviços municipais de ambiente.

4 — O seu dimensionamento deverá ser feito por forma a satisfazer 
as necessidades do empreendimento, nomeadamente:

a) O sistema a propor deverá permitir a contentorização de todos os 
resíduos produzidos no local;

b) Produção média diária de resíduos — 1 kg/habitante;
c) Recolha bissemanal.
d) Densidade de resíduos em contentor — 0,15 kg/L
e) A definição do sistema de deposição deverá fazer parte do respetivo 

regulamento do loteamento.
f ) Os recipientes para a recolha seletiva deverão no mínimo permitir 

a separação de papel, vidro e embalagens.

5 — Os edifícios destinados ao exercício de atividades industriais, 
comerciais e de serviços, a construir e, quando fisicamente possível, a 
ampliar ou a remodelar, devem conter local para armazenamento coletivo 
de recipientes, adequado à atividade predominantemente exercida no 
edifício e com capacidade suficiente para conter contentores destinados 
a recolha seletiva de resíduos sólidos.

6 — Na edificação e, sempre que possível, na ampliação e remodela-
ção de novos edifícios destinados a comércio e confeção/preparação de 
géneros alimentares ou ao simples manuseamento de produtos da mesma 
espécie, é obrigatória a inclusão de compartimentos de armazenamento 
coletivo distintos e devidamente separados, destinados à recolha e de-
pósito de contentores para materiais orgânicos e recicláveis.

7 — As operações de loteamento que prevejam a instalação de ati-
vidades industriais ou de serviços serão obrigatoriamente submetidas 
a parecer do serviço municipal responsável pela gestão de resíduos 
sólidos quanto à localização e características técnicas dos locais de 
armazenamento coletivo.

8 — Em situações específicas e devidamente justificadas, nomeada-
mente no caso de pequenas unidades comerciais ou industriais, poderá 
o Vereador com o pelouro do ambiente dispensar a exigência constante 
do n.º 3 do presente artigo.

Artigo 15.º
Recolha e transporte de resíduos urbanos

1 — A recolha e o transporte dos resíduos urbanos, previstos no 
presente Regulamento, é da exclusiva responsabilidade da Câmara 
Municipal, reservando -se a possibilidade de outras entidades virem 
a executar serviços neste domínio através de ato de administração da 
Câmara Municipal que assim determine ou através de uma das formas 
a que se refere o n.º 2, do artigo 2.º, deste Regulamento.

2 — Deve ser dada prioridade à recolha seletiva de resíduos, nome-
adamente, através da colocação de ecopontos que permitam um rácio 
de, pelo menos, 1 ecoponto por 500 habitantes.

Artigo 16.º
Recolha de resíduos urbanos de produção excessiva

1 — Os resíduos sólidos de grandes produtores comerciais, industriais 
e hospitalares devem ser colocados exclusivamente em contentores 
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próprios, individualizados, cuja aquisição é da responsabilidade da 
entidade produtora ou detentora desses resíduos e de modelo aprovado 
pela Câmara Municipal.

2 — Os produtores de resíduos sólidos hospitalares ou equipara-
dos são responsáveis pelo acondicionamento destes resíduos, devendo 
proceder à triagem na fonte, de forma a garantir que os resíduos do 
Grupo A — Resíduos contaminados, não sejam integrados no sistema de 
gestão dos RSU de acordo com o Despacho n.º 16/90, de 21 de agosto, 
do Ministério da Saúde.

3 — É obrigação do responsável pela deposição proceder à diminuição 
do volume de resíduos sólidos a depositar.

4 — Os contentores devem ser colocados no local aprovado pela 
Câmara Municipal com vista à remoção dos resíduos.

Artigo 17.º
Horário de deposição

1 — No sistema de recolha porta -à -porta é expressamente proibido 
efetuar a deposição de RSU fora dos horários e locais estabelecidos 
pelos serviços municipais de ambiente.

2 — Para efeito do disposto no número anterior do presente artigo 
compete aos serviços municipais de ambiente fixar os dias e horas de 
recolha domiciliária dos resíduos, procedendo para tanto à divulgação 
através dos meios mais adequados.

3 — Os Resíduos domésticos, que sejam destinados aos recipientes a 
que se refere o n.º 1, da alínea c), do artigo 12.º, deverão ser depositados 
no próprio dia da recolha.

Artigo 18.º
Ações de limpeza

1 — É da responsabilidade das entidades que exploram esplanadas de 
estabelecimentos de restauração e bebidas a manutenção desses espaços 
em boas condições de higiene e limpeza.

2 — É da responsabilidade das entidades que exploram estabeleci-
mentos comerciais, a limpeza das áreas exteriores confinantes, quando 
existam resíduos provenientes da atividade que desenvolvem.

Artigo 19.º
Entulhos

1 — É da responsabilidade dos promotores de obras a lavagem prévia 
dos rodados dos veículos utilizados na obra de modo a evitar a cons-
purcação da via pública, bem como a degradação dos pavimentos dos 
arruamentos.

2 — Os empreiteiros ou promotores de obras que produzam entulhos 
são responsáveis pela deposição, recolha e transporte para o local de 
destino final, previamente autorizado pela Câmara Municipal no processo 
de licenciamento de operações urbanísticas.

3 — É proibido abandonar ou descarregar terras e entulhos em:
a) Vias e outros espaços públicos do município;
b) Qualquer terreno privado, sem prévio licenciamento municipal;

4 — Os empreiteiros ou outros promotores de obras ou trabalhos 
que produzam entulhos são responsáveis pela sua remoção, devendo 
promover a recolha, transporte, armazenagem, valorização e destino 
final, de tal forma que não prejudiquem a saúde pública, o ambiente, a 
limpeza e a higiene dos lugares públicos.

5 — Os recipientes para recolha de entulhos, instalados na via pública, 
devem possuir marcas temporárias de sinalização, de modo a permitir 
a sua visibilidade.

Artigo 20.º
Incumprimento

1 — Quando se verifique a existência de resíduos sólidos depositados 
irregularmente em terrenos privados, serão os respetivos proprietários 
notificados para proceder à necessária limpeza no prazo fixado para o 
efeito, sob pena de os resíduos serem removidos pelos serviços munici-
pais, a expensas dos proprietários, sem prejuízo da instauração do com-
petente procedimento contra ordenacional, visando a aplicação de coima.

Artigo 21.º
Dejetos de animais

1 — Os donos ou acompanhantes de animais, quando com eles transi-
tem nos espaços públicos, devem proceder à limpeza e remoção imediata 
dos respetivos dejetos, com exceção dos donos ou acompanhantes de 
cães -guia acompanhantes de deficientes visuais.

2 — Os dejetos dos animais referidos no número anterior devem ser 
hermeticamente acondicionados e depositados no equipamento especí-
fico para esse fim ou em contentores.

CAPÍTULO V

Utilização da estação de compostagem de Penafiel
Os resíduos verdes produzidos nos municípios do Vale do Sousa 

poderão ser tratados na Estação de Compostagem de Penafiel segundo 
as regras instituídas nos artigos seguintes.

Artigo 22.º
Horário de funcionamento

O horário de receção de resíduos será o seguinte:
Segunda a sexta -feira: Das 9:00h às 17:00 h.
Pausa para almoço, das 12:00 h às 14:00 h.

Artigo 23.º
Resíduos admissíveis

1 — A Estação de Compostagem de Penafiel admitirá exclusivamente os 
seguintes resíduos, daqui em diante denominados por “Resíduos Verdes”:

a) Restos de podas
b) Relvas
c) Resíduos orgânicos provenientes da manutenção de jardins

2 — Eventualmente serão recebidos outros tipos de “Resíduos Verdes” 
desde que não impliquem negativamente com as operações de triagem 
e destroçamento ou com o tratamento a levar a efeito.

Artigo 24.º
Procedimento de aceitação de Resíduos

1 — Previamente à entrada dos resíduos na Estação de Compostagem 
de Penafiel, os mesmos serão pesados na báscula existente na Estação 
de Transferência de Penafiel, onde será entregue ao motorista do veículo 
transportador dos resíduos, um talão contendo o peso bruto.

2 — Seguidamente a viatura, dará entrada na Estação de Compos-
tagem, exibindo o talão de pesagem e sendo então sujeito a um con-
trolo que tem por fim verificar a sua conformidade de acordo com o 
artigo 23.º, verificando tratar -se de resíduos verdes passíveis de serem 
tratados nesta instalação.

3 — Além do talão de pesagem deverá ser exibido o Modelo A — Guia 
de Acompanhamento de resíduos, a que se refere a Portaria n.º 335/97, 
de 16 de maio.

Artigo 25.º
Recusa de resíduos

1 — Na entrada da Estação de Compostagem, haverá lugar a uma 
verificação visual dos resíduos a tratar;

2 — No caso de se verificar que os mesmos, tendo em conta as suas 
características físicas ou químicas, possam interferir negativamente no 
processo de compostagem, serão recusados.

Artigo 26.º
Etapas de tratamento

1 — Os resíduos serão sujeitos às seguintes etapas com vista à sua 
valorização:

a) Receção e descarga dos resíduos verdes;
b) Os resíduos são conduzidos para a linha de tratamento, sofrendo 

o processo de triagem e trituração;
c) Colocação do material em leiras de compostagem, com a dimensão 

de 4 × 9 m;
d) Fase ativa;
e) Fase de maturação;
f ) Crivagem;
g) Embalamento do composto/Venda a granel.

Artigo 27.º
Composição do composto

1 — Diariamente far -se -á a monitorização da temperatura em três 
pontos de cada leira de compostagem (base, meio e topo). Mensalmente 
far -se -á a monitorização dos parâmetros químicos relevantes de todas as 
leiras, para verificação da atividade química do composto.
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2 — Previamente à fase de embalamento/venda a granel, o composto 
será analisado de forma a garantir que este apresente os valores nos 
seguintes intervalos:

Ph — ] 6,6; 7,3 [
Teor de Humidade (%) — ] 34; 50 [
Teor de Matéria Orgânica (%) — ] 40; 50 [
Teor de Azoto (N) (%) — ] 1,2; 1,8 [
Teor de Fósforo (P

2
O

5
) (%) — ] 0,3; 0,7 [

Teor de Potássio (K
2
O) (%) — ] 0,8; 1,6 [

Teor de Cálcio (CaO) (%) — ] 1,6; 2,2 [
Teor de Magnésio (MgO) (%) — ] 0,2; 0,5 [
Relação C/N — ] 16; 25 [

Artigo 28.º
Tarifas

1 — Os valores a pagar pelo tratamento dos resíduos verdes serão 
os seguintes:

Municípios utilizadores do sistema — valor indexado ao que é cobrado 
pela deposição de RSU no Aterro Intermunicipal de Rio Mau/Sebolido; 
Outros utilizadores: 25,00 Eur./Ton;

2 — Os valores a pagar pela compra do composto:
Municípios: 50 Eur./Ton
Outros utentes: 60 Eur./Ton

CAPÍTULO VI

Remoção de resíduos especiais

Artigo 29.º
Recolha e transporte de resíduos equiparáveis a urbanos

1 — O produtor ou detentor de resíduos cuja produção diária seja 
superior a 1100 litros, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea b) do Decreto-
-Lei n.º 239/97, de 9 de setembro, é responsável pelo destino adequado 
daqueles resíduos, devendo promover a sua recolha, armazenagem, 
transporte e eliminação ou utilização de tal forma que não ponham em 
perigo a saúde pública nem causem prejuízos ao ambiente, podendo 
no entanto acordar a prestação dos serviços referidos com a Câmara 
Municipal ou empresas para o efeito licenciadas.

2 — Quando, nos termos da parte final do número anterior, a Câmara 
vier a intervir na recolha e transporte dos referidos resíduos, devem os 
seus produtores ou detentores adquirir contentores normalizados de 
modelos aprovados pelo Município e, eventualmente, equipamento de 
compactação adequado.

3 — Constitui, igualmente, obrigação dos mesmos produtores:
a) Cumprir o que a Câmara Municipal determinar para efeitos de 

remoção dos resíduos sólidos equiparáveis a RSU e das suas frações 
valorizáveis;

b) Fornecer todas as informações exigidas pela Câmara Municipal, 
referentes à natureza, tipo e características dos resíduos produzidos.

Artigo 30.º
Instrução procedimental

1 — O pedido de contratualização da remoção (deposição, deposição 
seletiva, recolha e transporte), armazenagem, valorização, tratamento e 
eliminação de resíduos sólidos equiparáveis a RSU pela Câmara Muni-
cipal, para efeitos da última parte do número um do artigo anterior deve 
conter os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente (nome ou denominação social);
b) Número do bilhete de identidade ou de pessoa coletiva;
c) Número de contribuinte fiscal;
d) Residência ou sede social;
e) Local de produção dos resíduos;

f ) Caracterização dos resíduos a remover;
g) Quantidade de resíduos produzidos diariamente.

2 — A Câmara Municipal, através dos seus serviços competentes, 
procederá à análise do pedido formulado nos termos do número anterior, 
sendo avaliados os seguintes aspetos:

a) A possibilidade, por parte da Câmara Municipal de Penafiel, de 
estabelecer o respetivo acordo;

b) O tipo e quantidade de resíduos a remover;
c) A periodicidade de recolha;
d) O horário;
e) O tipo de contentores a utilizar;
f ) A localização dos contentores;
g) O valor a cobrar mensalmente, de acordo com os valores previstos 

no Capítulo VII

Artigo 31.º
Destino final dos resíduos industriais

1 — O produtor ou detentor de resíduos industriais é, nos termos 
do artigo 6.º, n.º 1 e n.º 2, alínea b), do Decreto -Lei n.º 239/97, de 9 
de setembro, responsável pelo destino final adequado destes resíduos, 
bem como pelos custos da sua gestão, devendo promover a sua recolha, 
armazenagem sempre no interior das instalações, transporte e eliminação 
ou utilização, de tal forma que não ponham em perigo a saúde pública 
nem causem prejuízos ao ambiente.

CAPÍTULO VII

Tarifas

Artigo 32.º
Tarifa

A responsabilidade atribuída aos municípios ou associações de mu-
nicípios, não isenta os respetivos munícipes do pagamento das corres-
pondentes taxas ou tarifas pelo serviço prestado.

Artigo 33.º
Resíduos domésticos

1 — O valor mensal da tarifa a pagar é definido em função do consumo 
de água ao domicílio, de acordo com os escalões seguintes:

a) De 0 a 25 m3 — 5,00 €
b) Mais de 25 m3 — 7,00 €

2 — Os domicílios não servidos pela rede pública de água pagarão 
a tarifa de valor único mensal de 5,00 €, antecipada emitida de forma 
trimestral.

Artigo 34.º
Resíduos não domésticos

1 — O pagamento da remoção do lixo é efetuado pelas entidades 
interessadas, indicando o número e respetiva capacidade de contentores, 
média do número de baldeações dos resíduos produzidos e ramo de 
atividade. A tarifa é cobrada quer o lixo venha ou não a ser depositado, 
de acordo com as baldeações estimadas pelos serviços.

2 — As entidades interessadas, poderão, através de requerimento 
devidamente fundamentado dirigido ao Vereador com o pelouro do 
ambiente, solicitar reapreciação das condições em que o serviço está 
a ser prestado.

Artigo 35.º
Cálculo da Tarifa

As tarifas respeitantes à remoção de lixo Industrial e Comercial são 
calculadas com base nos custos de cada baldeação definidos nos se-
guintes termos: 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6

Capacidade em litros da baldeação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 — 5 5 a 50 50 a 100 100 a 500 500 a 700 > 700

Grupo
I Comércio em geral Classe I Área < 30m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 € 0,34 € 1,05 €
I Comércio em geral Classe II Área 30 -100m2  . . . . . . . . . . . . . . 1,05 € 1,57 € 4,19 € 5,24 € 6,28 €
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Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6

I Comércio em geral Classe III Área > 100m2. . . . . . . . . . . . . . . 1,57 € 2,09 € 5,24 € 7,33 € 8,38 €
II Alojamento Classe I Área < 30m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 € 0,79 € 1,31 €
II Alojamento Classe II Área > 30m2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 € 1,05 € 1,57 € 4,19 € 5,24 € 6,28 €
III Comércio Automóvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 € 0,79 € 1,57 € 4,19 € 5,24 € 6,28 €
IV Actividade Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,09 € 5,24 € 7,33 € 8,38 €
V Actividades Financeiras   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 € 0,79 € 1,57 € 4,19 €
VI Administração Pública Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,26 € 0,57 € 1,05 € 1,57 € 2,09 €

 Artigo 36.º

Grupos de atividade

Grupo I — Engloba o Comércio em Geral:

Compreende as atividades não referidas nos restantes grupos, nome-
adamente os vários agentes intervenientes na intermediação comercial, 
desde os importadores, distribuidores, comissionistas, armazenistas, 
feirantes e vendedores ambulantes.

Grupo II — Engloba alojamentos, restaurantes e similares:

1 — Dos hotéis às pousadas
2 — Dos restaurantes às pensões
3 — Dos cafés às pastelarias, aos bares e discotecas
4 — Das cantinas aos parques de campismo

Grupo III — Comércio e reparações de automóveis e combustível:

Inclui as atividades:
1 — Stands de venda de veículos motorizados
2 — Oficinas
3 — Comércio de peças e acessórios
4 — Comércio a retalho de combustível para veículos a motor
5 — Estações de lavagens

Grupo IV — O grupo de atividades Industriais inclui a fabricação e 
transformação:

1 — Industria alimentar e bebidas — padarias, empresas agrícolas
2 — Indústria têxtil inclui da tecelagem ao vestuário
3 — Indústria de papel, cartão, impressão e tipografia, bem como 

jornais
4 — Industria de fabricação de artigos de borracha, inclui pneus, 

câmaras -de -ar e recauchutagem
5 — Indústria de produtos não metálicos, inclui betão, argamassa a 

produtos de construção civil
6 — Industria metalúrgica de base e produtos metálicos. Serralharia 

e ferro/alumínio
7 — Industria de fabricação de maquinaria, acessórios e equipamento 

geral, cirúrgico, etc.
8 — Industria de fabricação de material elétrico, fios, cabos e outros 

equipamentos
9 — Indústria de mobiliário/barracas e acessórios em madeira
10 — Fabricação de estruturas de construção civil, estaleiros, etc.

Grupo V — Grupos de profissões liberais e atividades financeiras e 
serviços de âmbito nacional e local

1 — Atividade imobiliária, informática e serviços de venda auto-
móvel

2 — Atividade jurídica e contabilidade
3 — Consultórios, dentistas, médicos, advogados e outros
4 — Gabinetes, engenheiros, arquitetura e afins
5 — Agências de publicidade e de viagens
6 — Correios, telecomunicações, serviços Brisa e postos de abaste-

cimento de gás e combustíveis

Grupo VI — Administração Pública Geral e Local

1 — Ao nível das Instituições
Da defesa à saúde, à educação, justiça, segurança pública, finanças, 

etc. Incluindo quartéis, centros de saúde, hospitais, escolas, tribunais, 
esquadras e outras delegações da Administração Pública sediadas na 
localidade.

2 — Ao nível das Associações
Das recreativas, às sociais e económicas, englobando estas também 

as patronais e profissionais. As atividades recreativas — da cultura ao 
desporto, às atividades artísticas e espetáculos à comunicação social.

Artigo 37.º
1 — O pagamento dos valores relativos às tarifas de recolha de re-

síduos definidos no artigo 35.º deste regulamento será antecipado de 
forma semestral efetuado de forma trimestral, exceto os servidos pela 
rede de água ao domicílio, aos quais a tarifa será aplicada mensalmente.

2 — Aquando da verificação de algum erro na liquidação e ou co-
brança dos valores relativos às tarifas aplicadas, poderá o respetivo acerto 
ser efetuado no pagamento referente ao semestre seguinte.

3 — Nos estabelecimentos que venham a encerrar, deverão os respe-
tivos titulares proceder ao pagamento da tarifa do lixo correspondente, 
até ao mês ou semestre da data do encerramento, conforme a opção 
manifestada.

4 — O pagamento das tarifas previstas nos artigos 33.º e 34.º deste 
regulamento é obrigatório a todos os munícipes que produzam resíduos, 
sejam pessoas singulares ou coletivas.

5 — Os vendedores ambulantes pagarão a tarifa anual de 15 €, 
aquando da renovação anual da sua licença.

6 — Os feirantes pagarão a tarifa semestral no valor de 15 €, aquando 
da liquidação do valor respeitante à ocupação do respetivo terrado; 
no caso das feiras anuais será paga a tarifa única de 15 €, aquando do 
respetivo licenciamento.

CAPÍTULO VIII

Contraordenações

Artigo 38.º
1 — É proibido, constituindo contra — ordenação:
a) Despejar, lançar, depositar ou abandonar lixo doméstico, comercial 

ou industrial em qualquer local do concelho;
b) Despejar lixo industrial ou comercial nos contentores colocados 

pelos serviços e destinados ao lixo doméstico;
c) Proceder à deposição de detritos sólidos tóxicos ou sanitariamente 

perigosos para a saúde pública, juntamente com lixos industriais ou 
comerciais;

d) Usar contentores não normalizados e não aceites pelos Serviços 
Municipais;

e) Colocar contentores na via pública fora das horas previstas para 
o efeito;

f ) Não proceder à substituição de contentores em mau estado mecâ-
nico, ou mau estado de limpeza ou aparência, após notificação para o 
efeito efetuada pelos serviços municipais do ambiente.

g) Colocar objetos domésticos fora de uso (Monstros) ou aparas de 
jardins em qualquer local do concelho;

h) Manter nos prédios rústicos ou nos logradouros dos prédios urbanos, 
a menos de 25 metros de caminhos e limite de prédios vizinhos, matos, 
arbustos, silvados, ou resíduos de qualquer espécie que possam constituir 
foco de incêndio, de poluição ou de risco para a saúde pública;

i) Manter espalhadas e desarrumadas em terrenos onde se efetuarem 
abates de árvores as lenhas sobrantes a menos de 25 metros de cami-
nhos e limites de terrenos vizinhos, constituindo assim um potencial 
foco de incêndio.

2 — Constitui ainda contra — ordenação, o não pagamento atem-
pado das tarifas de remoção previstas, no Capítulo VII do presente 
Regulamento.

3 — As proibições a que se referem as alíneas a) e g) do n.º 1 do pre-
sente artigo, não abrangem os locais definidos pelos serviços municipais, 
e sob o seu permanente controle.

Artigo 39.º
1 — Para além das coimas respetivas, os responsáveis pelas infrações 

referidas no n.º 1, alíneas a) b) e c) do artigo anterior, pagarão a tarifa de 
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remoção dos resíduos indevidamente despejados, lançados, depositados 
ou abandonados, com o agravamento de 50 por cento.

2 — Ao montante da coima a aplicar em consequência da violação do 
disposto no n.º 2 do artigo 38.º, acrescerá o pagamento da tarifa em dívida.

Artigo 40.º

1 — As infrações ao disposto no n.º 1 do artigo 38.º serão punidas 
com as seguintes coimas:

Alínea a) — coima de 125,00 € a 500,00 €
Alíneas b), d), e) e f ) — coima de 25,00 € até 50,00 €
Alínea c) — coima de 250,00 € até 500,00€
Alínea g) — coima de 75,00 € a 250,00 €;
Alínea h) — coima de 100 € a 44.500 €;
Alínea i) — coima de 100 € a 44.500 €.

2 — A infração ao n.º 2 será punida com uma coima de 25,00 € até 
250,00 €.

Artigo 41.º

1 — A infração ao disposto no ponto 3, do artigo 19.º, constitui con-
tra — ordenação punida com coima de 250,00 € até 500,00 €.

2 — A infração ao disposto no ponto 4, do artigo 12.º, constitui con-
tra — ordenação punida com coima de 25,00 € até 50,00 €, por cada 
recipiente onde for afixada publicidade.

3 — As infracções ao disposto no ponto 6, do artigo 10.º e no ponto 1, 
do artigo 13.º, constituem contra — ordenação punida com coima de 
25,00 € até 50,00 €.

Artigo 42.º

1 — Para além da coima prevista no artigo anterior, os responsáveis 
pelas infrações pagarão a tarifa de remoção dos entulhos de construção 
civil indevidamente despejados, lançados, depositados ou abandonados, 
e despesas inerentes à sua recolha.

CAPÍTULO IX

Faturação e regime de pagamento

Artigo 43.º

Faturação

1 — As faturas referentes à tarifa de RSU devidas pela prestação do 
serviço de recolha de RSU, deverão ser emitidas, pela Câmara Municipal 
de Penafiel, trimestralmente, e delas deverão constar, discriminadamente, 
o serviço prestado e correspondente tarifa, o prazo, forma e local de 
pagamento.

2 — As faturas referidas no número anterior deverão ser emitidas em 
nome dos responsáveis pelo pagamento das tarifas de RSU, previstos 
no artigo 30.º do presente regulamento.

3 — É da responsabilidade das entidades referidas no artigo 30.º do 
presente regulamento, fornecer os dados necessários à determinação das 
tarifas de RSU e à emissão das respetivas faturas.

4 — As faturas referidas nos números anteriores poderão ser emi-
tidas juntamente com outros serviços públicos prestados pela Câmara 
Municipal de Penafiel.

Artigo 44.º

Regime de pagamento

1 — O pagamento da faturação a que se refere o artigo anterior deverá 
ser efetuado no prazo, forma e local estabelecido na fatura.

2 — Findo o prazo fixado na fatura, sem ter sido efetuado o paga-
mento, a Câmara Municipal de Penafiel notificará o responsável pelo 
pagamento das tarifas para, no prazo de 8 dias úteis, a contar daquela 
notificação, proceder ao pagamento devido, acrescido de juros resultantes 
de se ter constituído em mora, sob pena de, decorrido aquele prazo, sem 
que tenha sido efetuado o pagamento, se proceder à cobrança coerciva 
da respetiva dívida.

3 — Decorrido o prazo fixado no número anterior, sem que tenha 
sido efetuado o pagamento voluntário da quantia em dívida, deverão os 
serviços competentes, extrair a respetiva certidão de dívida, nos termos e 
condições previstas no Código de Procedimento e de Processo Tributário 
e remete -la para o Serviço das Execuções Fiscais a fim de se dar início 
ao processo de execução fiscal.

Artigo 45.º
Responsáveis pelo pagamento

1 — São responsáveis pelo pagamento das tarifas de RSU, os produ-
tores de RSU que no momento da prestação daquele serviço utilizem o 
local de produção de RSU.

2 — Para efeitos do número anterior, são considerados como respon-
sáveis pelo pagamento das tarifas de RSU, nomeadamente:

a) O Proprietário, usufrutuário, arrendatário, locatário, ou qualquer 
outro titular de um direito real de gozo sobre o local de produção de RSU;

b) O gerente, administrador ou diretor dos locais de produção de RSU;
c) A administração do condomínio, em caso de edifícios em regime 

de propriedade horizontal e ou os respetivos condóminos;
d) Nos restantes casos, as pessoas singulares ou coletivas para o 

efeito designadas, ou na sua falta os utilizadores do local de Produção 
de RSU.

Artigo 46.º
Alterações

1 — Sempre que ocorrer uma alteração aos dados referidos no n.º 1 
do artigo 30.º do presente regulamento, deverá o responsável pelo pa-
gamento das tarifas, comunicar, à Câmara Municipal de Penafiel, tal 
alteração, no prazo de 10 dias, a contar do facto que a originou.

2 — Se da alteração, referida no número anterior, resultar a alteração 
do produtor de resíduos, essa alteração deverá ser comunicada pelo 
anterior produtor de resíduos assim como pelo atual.

3 — Sempre que a responsabilidade pelo pagamento das tarifas recair 
sobre pessoa diversa do proprietário do local de produção de RSU, 
a comunicação, referida no número anterior, compete a este último.

4 — Recebida a comunicação referida nos números anteriores e na 
falta de documentos comprovativos das declarações efetuadas, a Câmara 
Municipal de Penafiel poderá, no prazo de 8 dias, notificar o novo 
responsável pelo pagamento das tarifas, para que, no prazo de 10 dias, 
confirme tais declarações.

5 — Confirmadas tais alterações ou nada dizendo dentro do prazo 
fixado no número anterior, deverão os serviços proceder à respetiva 
alteração.

6 — As alterações, referidas nos números anteriores, deverão ser feitas 
mediante requerimento escrito, de modelo a fornecer pelos serviços, 
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Penafiel, e instruído 
com os documentos comprovativos de tais alterações.

7 — A Câmara Municipal de Penafiel poderá, a todo o tempo, pro-
ceder à confirmação das declarações prestadas nos termos dos números 
anteriores.

Artigo 47.º
Prédios devolutos e abandonados

1 — Todos os prédios existentes na área do município de Penafiel que 
se encontrem, comprovadamente, devolutos ou abandonados, não estão 
sujeitos ao pagamento das tarifas de RSU, previstas no artigo 32.º do 
presente regulamento, enquanto tal estado se mantiver.

2 — Para efeitos do número anterior, o proprietário do prédio devo-
luto ou abandonado, deverá, mediante requerimento escrito, dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, informar do estado 
e motivo, devidamente, fundamentado, pelo qual o prédio se encontra 
naquele estado.

3 — O requerimento referido no número anterior deverá ser instruído, 
com os seguintes documentos:

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente;
b) Declaração sobre o compromisso de honra de que todas as decla-

rações prestadas pelo proprietário são verdadeiras, sob pena de incorrer 
em responsabilidade criminal por falsas declarações.

c) Declaração da Junta de Freguesia da área onde se situa o prédio, 
que confirme o estado devoluto ou abandonado;

d) Outros documentos comprovativos do estado devoluto ou aban-
donado, nomeadamente documentos comprovativos da rescisão dos 
contratos de abastecimento de água e ou de energia elétrica ou que 
comprovem um consumo zero daqueles serviços públicos, durante aquele 
período, etc.

4 — Sempre que ocorra alguma alteração ao estado dos prédios re-
feridos no n.º 1 do presente artigo, deverá o proprietário, comunicar, à 
Câmara Municipal de Penafiel, tal alteração, no prazo de 10 dias a contar 
do facto que originou tal alteração.

5 — A Câmara Municipal de Penafiel poderá, a todo o tempo, pro-
ceder à confirmação das declarações prestadas nos termos dos números 
anteriores ou exigir outros documentos, nomeadamente fotografias, 
comprovativos de tal estado.
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Artigo 48.º
Prédio em obras

1 — Todo o prédio que, comprovadamente, se encontre devoluto, por 
motivo de realização de obras de construção, reconstrução, alteração 
e ampliação, não estão sujeitos ao pagamento das tarifas, previstas no 
artigo 32.º, do presente regulamento, durante o período, constante do 
respetivo Alvará de Licenciamento ou Autorização, necessário à sua 
execução.

2 — Para efeitos do número anterior, o proprietário do prédio deverá, 
mediante requerimento escrito, dirigido ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Penafiel, indicar o local das obras, o tipo de obras a efetuar 
e as respetivas datas de início e termo das obras.

3 — O requerimento referido no número anterior deverá ser instruído, 
com os seguintes documentos:

a) Alvará de Licença ou Autorização das referidas obras;
b) Declaração sobre o compromisso de honra de que todas as decla-

rações prestadas pelo proprietário são verdadeiras, sob pena de incorrer 
em responsabilidade criminal por falsas declarações.

c) Declaração da Junta de Freguesia da área onde se situa o prédio 
que confirme o estado devoluto por motivo de obras;

4 — A Câmara Municipal de Penafiel poderá, a todo o tempo, pro-
ceder à confirmação das declarações prestadas nos termos dos números 
anteriores.

CAPÍTULO X

Isenções e reduções

Artigo 49.º
Isenções

Em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-
-Lei n.º 42/98 de 6 de agosto, na sua atual redação, as tarifas previstas 
no artigo 32.º do presente regulamento não são alvo de isenções.

Artigo 50.º
Redução por insuficiência económica

1 — Aos produtores domésticos a quem seja reconhecida a insuficiên-
cia económica, são aplicáveis as tarifas de RSU previstas no artigo 33.º 
do presente regulamento, reduzidas em 75 % do seu valor.

2 — Para efeitos do número anterior, é reconhecida a insuficiência 
económica quando, os rendimentos, per capita, não excedam 200,00 € 
mensais.

3 — O pedido de redução, estabelecido nos números anteriores, 
deve ser dirigido, mediante requerimento escrito, ao Presidente da Câ-
mara Municipal de Penafiel, e instruído com os seguintes documentos:

a) Atestado de residência e composição do agregado familiar emitido 
pela Junta de Freguesia da residência do agregado;

b) Fotocópias do Bilhete de Identidade ou cédula pessoal do requerente 
e de todos os elementos do agregado familiar;

c) Fotocópias do Cartão de contribuinte do requerente e de todos os 
elementos do agregado Familiar;

d) Fotocópias do cartão de beneficiário da segurança social, do re-
querente e de todos os elementos do agregado familiar;

e) Documentos comprovativos de todos os rendimentos auferidos 
pelos membros do agregado familiar do requerente, nomeadamente:

i) Apresentação da última declaração de rendimentos anual (IRS) ou 
declaração do rendimento mensal atual, de todos os elementos do agre-
gado familiar, emitida pela entidade patronal ou por conta da entidade 
donde são provenientes os rendimentos;

ii) Fotocópia do último recibo de vencimento e ou pensão do reque-
rente e dos membros do agregado familiar, ou ainda, de qualquer outro 
tipo de subsídio ou rendimento, nacional ou estrangeiro, que usufrua;

iii) Fotocópia do cheque do rendimento social de inserção ou decla-
ração emitida pelo Centro Regional de Segurança Social, onde conste o 
valor da prestação e os rendimentos para o efeito de cálculo da mesma.

f ) Apresentação de documentos comprovativos de despesas supor-
tadas pelo agregado familiar, nomeadamente despesas com habitação, 
saúde, educação, etc.

4 — Após a receção do requerimento, devidamente preenchido e 
instruído, deverá o processo ser remetido para os serviços da Divisão 
do Ambiente e Transportes, para que, no prazo de 10 dias, procedam à 
respetiva análise e avaliação do pedido e dos documentos e elaborem 

uma informação fundamentada e objetiva, sobre a situação económica 
do requerente e respetivo agregado familiar, apresentando, a mesma, ao 
órgão com competência para decidir.

5 — Em casos de dúvida, quanto à insuficiência económica do re-
querente ou do agregado familiar, deverão os serviços da DA solicitar 
um parecer aos Unidade de Ação Social e Saúde, que, deverá informar, 
no prazo de 10 dias, se ao requerente deve ou não ser reconhecida a 
insuficiência económica.

6 — Sempre que das declarações constantes do requerimento e dos 
documentos probatórios apresentados, se possa concluir, com segu-
rança, pela inexistência de insuficiência económica do requerente, 
deve constar, desde logo, da informação para despacho, a proposta de 
indeferimento.

7 — Com base na informação para despacho, referida nos números 
anteriores, deve a entidade competente proferir decisão.

8 — Constitui fundamento para indeferimento, a informação que 
justificadamente aduza a existência de indícios de rendimentos do re-
querente ou do agregado familiar superior ao montante previsto no n.º 2 
do presente artigo.

9 — Sempre que a entidade competente para a decisão conclua pela 
existência de indícios fortes no sentido de indeferimento, ou no caso do 
disposto no n.º 6 do presente artigo, deve proceder -se, nos termos dos 
artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, à 
audiência prévia do requerente.

10 — Findo o prazo para a audiência prévia, sem que haja resposta 
do requerente ou a mesma não for suscetível de alterar o sentido da 
decisão, deve ser proferido despacho de indeferimento e comunicado, 
o mesmo, ao requerente.

11 — Os referidos documentos deverão ser renovados anualmente.
12 — Qualquer alteração aos pressupostos que condução à aplicação 

do tarifário social deverão ser comunicados, no prazo de 30 dias à Divisão 
do Ambiente e Transportes.

13 — A Câmara Municipal de Penafiel pode, sempre que necessário e 
a todo o tempo, mandar verificar da veracidade das declarações prestadas 
nos termos do presente artigo.

Artigo 51.º
Redução por estatuto de emigrante

1 — Aos produtores domésticos, a quem seja reconhecido o estatuto 
de emigrante, são aplicáveis as tarifas de RSU previstas no artigo 33.º 
do presente regulamento, reduzidas em 75 % do seu valor.

2 — Para efeitos do número anterior, é reconhecido o estatuto de 
emigrante quando, comprovadamente, estejam reunidas as seguintes 
condições:

a) O requerente exerça uma atividade remunerada, no estrangeiro, e 
aí resida com carácter de permanência;

b) O local de produção de RSU não se encontre habitado ou ocupado, 
pelo titular ou por outrem, salvo nos períodos de férias.

3 — O pedido de redução, estabelecido nos números anteriores, deve 
ser dirigido, mediante requerimento escrito, ao Presidente da Câmara 
Municipal de Penafiel, devendo, dele, constar a indicação do respe-
tivo representante legal e ser instruído com os seguintes documentos:

a) Declaração emitida pela Junta de Freguesia da residência do reque-
rente comprovativo das condições previstas no número anterior;

b) Fotocópia do Bilhete de Identidade;
c) Fotocópia do Cartão de contribuinte do requerente;
d) Títulos de trabalho e de residência, devidamente, visados pelas 

autoridades competentes do país onde se encontra emigrado, ou outro 
documento oficial, emitido pelo Consulado do país onde se encontra 
emigrado, comprovativo da sua situação;

e) Procuração legal com os necessários poderes representativos.

4 — Constitui fundamento para indeferimento, o não preenchimento 
das condições estabelecidas no n.º 2 do presente artigo e a não junção 
dos documentos referidos no número anterior.

5 — Sempre que ocorrer alguma alteração às condições previstas no 
n.º 2, deve o beneficiário do direito à redução, comunicar, tal alteração, 
à Câmara Municipal de Penafiel, no prazo de 10 dias a contar da sua 
verificação.

6 — Sempre que os serviços, oficiosamente ou no exercício das suas 
funções, tenham conhecimento de que alguma das condições, previstas 
no n.º 2, não se verifica, devem notificar o requerente para, no prazo 
de 10 dias, se pronunciar sobre tal alteração, sob pena de, não o fazer 
perder o direito à redução.

7 — Em tudo o que não estiver aqui previsto, dever -se -á aplicar o 
disposto no artigo anterior com as necessárias adaptações.
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Artigo 52.º
Norma revogatória

O presente Regulamento revoga a Postura Sobre Remoção de Resí-
duos Sólidos Urbanos.

Artigo 53.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a data da sua 
publicação no Diário da República.

26 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Santos, Dr.

206697838 

 MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA

Aviso n.º 1312/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho da-

tado de 28 de dezembro de 2012, exarado no uso das competências que 
me é conferida pela alínea a) do n.º 2, do artigo 68,º da Lei n.º 169/99 
de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 
de janeiro, determino, na sequência da reorganização das respetivas 
unidades orgânicas, o seguinte:

Para a divisão administrativa e financeira, transita e é mantida, ao 
abrigo da alínea c) do artigo 25 da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, a co-
missão de serviço do chefe de divisão, José Daniel Meireles de Almeida 
Lopes, atual chefe da divisão administrativa e gestão de pessoal.

Para a divisão de desenvolvimento social e equipamentos, transita e é 
mantida, ao abrigo da alínea c) do artigo 25 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, a comissão de serviço do chefe de divisão, Ricardo Alexandre 
Gonçalves Duarte, atual chefe da divisão de desenvolvimento social.

Para a divisão de obras públicas e serviços urbanos, transita e é man-
tida, ao abrigo da alínea c) do artigo 25 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, a comissão de serviço do chefe de divisão, Vitor Jorge Mota de 
Carvalho, atual chefe da divisão de obras públicas.

As comissões de serviço dos chefes de divisão, Susana Cristina Dias 
Pereira, atual chefe da divisão de gestão do território e Paulo Sérgio Pinto 
dos Santos Moura, atual chefe da divisão de planeamento e desenvolvi-
mento económico e António José Costa Espírito Santo, atual chefe da di-
visão de saneamento básico e serviços urbanos, serão mantidas, de acordo 
com o n.º 7, do artigo 25 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto até ao final 
das suas comissões de serviço (1/12/2014),(1/8/2015) e (19/12/2014), 
respetivamente, cessando as mesmas a partir daquelas datas.

18 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Nuno Manuel 
Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.

306691843 

 MUNICÍPIO DE PORTIMÃO

Aviso n.º 1313/2013
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum de 
recrutamento para ocupação de um posto de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
a carreira e categoria de Técnico Superior (área de Direito), aberto pelo 
Aviso n.º 27821/2010, Referência A), publicado na 2.ª série do Diário 
da República n.º 253 de 31/12/2010, a qual foi homologada por meu 
despacho de 19/07/2012:

Candidatos aprovados: Hernâni José Venâncio Inácio: 14,72 Valo-
res

Candidatos excluídos:
Ana Maria Fava Silvestre b)
Dora Paula Guerreiro Conceição c)
Sandra Isabel Jorge Sousa Miguel d)
Susana Maria Santos Silva a)

Motivos de exclusão:
a) Faltou à “Entrevista de Avaliação Competências”, pelo que o júri 

deliberou por unanimidade excluí -la por força da sua não comparência 
na aplicação do referido método de seleção;

b) Por ter obtido uma classificação inferior a 9,5 valores no primeiro 
método de seleção, ou seja, na “Prova Escrita de Conhecimentos”, 

nos termos do n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 23 
de janeiro;

c) Faltou ao método de seleção obrigatório, “Prova Escrita de Co-
nhecimentos”, pelo que o júri deliberou por unanimidade exclui -la do 
procedimento concursal, por força da sua não comparência na aplicação 
do referido método de seleção;

d) Desistiu durante a realização da Prova Escrita de Conhecimentos, 
pelo que o júri deliberou por unanimidade exclui -la do procedimento 
concursal, por força da sua desistência na aplicação do referido método 
de seleção.

20 de julho de 2012. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Huma-
nos, Dr. Jorge Campos.

306603099 

 Aviso n.º 1314/2013

Nomeação de Pessoal Dirigente
Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro

Para os devidos efeitos se torna público que, considerando o procedi-
mento concursal para o cargo de Diretor de Departamento Administrativo 
e Financeiro, desenvolvido pelo júri nomeado para o efeito, nos termos 
dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15/01, alterado 
pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12 e pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28/04 e pela 
Lei n.º 64/2011 de 22/12, aplicada à Administração Local pelo Dec. Lei 
n.º 93/2004 de 20/04, na redação dada pelo Dec. Lei n.º 104/2006 de 
07/06, cujo aviso de abertura foi publicado no jornal Diário de Notícias, 
em 01 de setembro de 2011, no Diário da República, 2.ª série, em 30 
de agosto de 2011, e na BEP, em 30 de agosto de 2011, com o código 
de oferta OE201108/0646;

Considerando o resultado alcançado nos métodos de seleção pelo 
candidato Drº. Pedro Miguel Cunha Pereira, o qual ficou classificado 
em 1.º lugar, no seguimento da análise do curriculum do candidato e da 
realização da entrevista profissional, bem como a proposta apresentada 
pelo júri do procedimento concursal, no sentido de nomear o referido 
candidato, no cargo de Diretor de Departamento Administrativo e 
Financeiro, que fundamentam a escolha do mesmo, nomeadamente, 
pelo resultado alcançado nos métodos de seleção e por este ter de-
monstrado reunir os requisitos legais e possuir um perfil, experiência 
profissional, formação e conhecimentos relacionados com as ativi-
dades a desenvolver, adequados para prossecução das atribuições e 
objetivos do cargo;

Considerando que o candidato possui conhecimentos, competências 
e aptidões técnicas na área de atuação do cargo de direção em causa, 
por força da sua experiência e desempenho já demonstrado nos serviços 
da Câmara Municipal de Portimão, enquanto Técnico Superior e Chefe 
Divisão Financeira durante cerca de 10 anos e ultimamente enquanto 
Diretor Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de subs-
tituição, conhecendo por isso a realidade da Autarquia e do Conselho de 
Portimão, comprovado pelo seu curriculum profissional;

Considerando que o candidato detém competência e aptidão para 
o desempenho das funções do cargo de direção, bem como formação 
técnica e experiência profissional para o exercício de funções de coor-
denação controlo e liderança na área do Departamento Administrativo 
e Financeiro;

Determino a nomeação em comissão de serviço, pelo período de três 
anos, eventualmente renovável por iguais períodos de tempo, para o cargo 
de Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, o Dr. Pedro 
Miguel Cunha Pereira, no uso da competência que me é conferida pelo 
artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20/04 na redação dada pelo 
Dec. Lei n.º 104/2006 de 07/06.

A presente nomeação, produz efeitos a 01 de agosto de 2012, ao abrigo 
do disposto no n.º 6 do artigo 21.º da referida Lei n.º 2/2004 de 15/01, 
alterada pela lei n.º 64 -A/2008 de 31/12, e pela Lei n.º 3 -B/2010, de 
28/04 e pela Lei n.º 64/2011 de 22/12, aplicado à administração local 
pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20/04 na redação dada pelo Dec. Lei 
n.º 104/2006 de 07/06.

24 de julho de 2012. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Huma-
nos, Dr. Jorge Campos.

Nota curricular
Currículo académico:
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa;
Competências Técnico -Práticas adquiridas no âmbito da frequência 

de ações de formação profissional e de aperfeiçoamento.
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Currículo profissional:

Em 18 de setembro de 1995 foi admitido para o quadro de pessoal da 
Direção Geral do Comércio e da Concorrência, como Técnico Superior 
estagiário;

Em 30 de dezembro de 1996, foi nomeado definitivamente como 
Técnico Superior de 2.ª classe, na Ex -direção Geral do Comércio;

Em 26 de janeiro de 2000 foi nomeado Técnico Superior de 1.ª classe, 
na Direção Geral do Comércio e da Concorrência;

Em 01 outubro de 2000 iniciou funções na Câmara Municipal de 
Portimão, no cargo de Chefe Divisão Financeira, em regime de comis-
são de serviço;

Em 01 de julho de 2011 suspendeu a comissão de serviço no cargo de 
Chefe da Divisão Financeira, para tomar posse, em regime de substitui-
ção, no cargo de Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro 
desta Câmara Municipal;

306603706 

 Aviso n.º 1315/2013
Em cumprimento do estabelecido 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 
as relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado 
dos seguintes trabalhadores, pelos motivos e nas datas que a seguir se 
indicam:

Desligados do serviço por motivo de aposentação:
Joaquim Manuel Correia Vieira, Assistente Operacional, com a posi-

ção entre 02 e 03 e o nível remuneratório entre 2 e 3, a que corresponde 
o vencimento de 549,25€ — em 30/04/2012;

José Francisco Piedade Maurício, Assistente Operacional, com a posi-
ção entre 01 e 02 e o nível remuneratório entre 1 e 2, a que corresponde 
o vencimento de 501,19€ — em 30/04/2012;

Francisco José Duarte Rita, Assistente Operacional, com a posição 
entre 06 e 07 e o nível remuneratório entre 6 e 7, a que corresponde o 
vencimento de 762,08€ — em 31/05/2012;

José Ventura Fernandes, Assistente Operacional, com a posição entre 
05 e 06 e o nível remuneratório entre 5 e 6, a que corresponde o venci-
mento de 700,29€ — em 31/05/2012;

Manuel José Assunção Pereira, Assistente Técnico, com a posição 
entre 07 e 08 e o nível remuneratório entre 12 e 13, a que corresponde 
o vencimento de 1084,76€ — em 31/05/2012;

Manuel Silva Coelho, Fiscal de Obras, com o vencimento de 
854,77€ — em 31/05/2012;

Amílcar Sousa Bentes, Assistente Técnico, com a posição entre 04 e 
05 e o nível remuneratório entre 09 e 10, a que corresponde o vencimento 
de 923,42€ — em 30/06/2012;

António Manuel Silva Sena, Encarregado Geral Operacional, com 
a posição entre 01 e 02 e o nível remuneratório entre 12 e 14, a que 
corresponde o vencimento de 1067,60€ — em 30/06/2012;

Inácia Maria Prazeres Nunes Neves, Assistente Operacional, com a 
posição 0 e o nível remuneratório 3, a que corresponde o vencimento 
de 583,58€ — em 30/06/2012;

Maria José Encarnação Pina Silva, Assistente Técnico, com a posição 
entre 06 e 07 e o nível remuneratório entre 11 e 12, a que corresponde 
o vencimento de 1012,68€ — em 30/06/2012;

Virgílio Francisco Amado Joaquim, Assistente Operacional, com a 
posição entre 06 e 07 e o nível remuneratório entre 6 e 7, a que corres-
ponde o vencimento de 782,68€ — em 30/06/2012;

Olívia Maria Ludovico Pechão, Assistente Operacional, com a po-
sição 0 e o nível remuneratório 1, a que corresponde o vencimento de 
485,00€ — em 5/07/2012;

Virgílio Serafim Nunes, Assistente Operacional, com a posição entre 
06 e 07 e o nível remuneratório entre 6 e 7, a que corresponde o venci-
mento de 748,35€ — em 31/07/2012;

Por limite de idade:
Adelina Gonçalves Simões Santos Eduardo, Assistente Operacional, 

com a posição entre 01 e 02 e o nível remuneratório entre 1 e 2, a que 
corresponde o vencimento de 501,19€ — em 18/06/2012;

Suzinda Pereira Patrício Dias, Assistente Operacional, com a posição 
entre 01 e 02 e o nível remuneratório entre 1 e 2, a que corresponde o 
vencimento de 518,35€ — em 17/10/2012;

Por falecimento:
Maria João Reis Rocha Encarnação, Assistente Técnico, com a po-

sição 02 e 03 e o nível remuneratório entre 7 e 8, a que corresponde o 
vencimento de 817,01€ — em 16/04/2012;

Fernando José Silva Reis, Assistente Operacional, com a posição 
entre 01 e 02 e o nível remuneratório entre 1 e 2, a que corresponde o 
vencimento de 518,35€ — em 24/04/2012.

16 de outubro de 2012. — O Vereador do Pelouro dos Recursos 
Humanos, Dr. Jorge Campos.

306603747 

 Aviso n.º 1316/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que por meu despacho de 21 

de novembro de 2012, e após anuência da Câmara Municipal do Montijo, 
foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna neste 
Município, da colaboradora Marília Conceição Veríssimo Fernandes, 
na categoria da Assistente Operacional, com a posição entre 01 e 02 e 
o nível remuneratório entre 1 e 2, a que corresponde o vencimento de 
518,35€, com efeitos a 01 de novembro de 2012, nos termos do artigo 64.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterado pelo artigo 35.º da 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.

27 de novembro de 2012. — O Vereador do Pelouro dos Recursos 
Humanos, Dr. Jorge Campos.

306602889 

 Aviso n.º 1317/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que por despacho de 8 de 

novembro de 2012, e após anuência da Câmara Municipal de Odivelas, 
foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna neste 
Município, da colaboradora Maria José Harrington Pires, na categoria 
da Assistente Operacional, com a posição entre 01 e 02 e o nível re-
muneratório entre 1 e 2, a que corresponde o vencimento de 487,46€, 
com efeitos a 08 de novembro de 2012, nos termos do artigo 64.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterado pelo artigo 35.º da Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.

27 de novembro de 2012. — O Vereador do Pelouro dos Recursos 
Humanos, Dr. Jorge Campos.

306602978 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 1318/2013

Procedimento concursal comum para contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado

para a carreira de Técnico Superior, Referência I

Audiência dos interessados no âmbito da exclusão
de método de seleção

1) Na sequência da notificação e realização do método de seleção 
Prova de Conhecimentos efetuada nos termos e para os efeitos do n.º 1 do 
artigo 32.º conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na sua atual redação, notificam -se os can-
didatos da audiência dos interessados no âmbito da exclusão de método 
de seleção nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º conjugado com a 
alínea d) dos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e n.os 1 a 5 do artigo 31.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, do procedimento 
concursal comum para contratação em Regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para a carreira/categoria 
de Técnico Superior (m/f) — Referência I), conforme Aviso de abertura 
n.º 12824/2012, publicado no Diário da República n.º 186, 2.ª série, de 
25.09.2012, e Declaração de Retificação n.º 1230 -A/2012, publicada no 
Diário da República n.º 187, 2.ª série, de 26.09.2012.

2) As listas contendo os candidatos notificados da audiência dos 
interessados, encontram -se afixadas no átrio da DMRH, sita na Rua do 
Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e disponibilizada na página eletrónica 
em http://balcaovirtual.cm -porto.pt> Educação e emprego> Emprego 
e atividade profissional> Emprego na autarquia> Procedimentos con-
cursais a decorrer.

3) Nos termos do n.º 5, do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, os 
candidatos devem obrigatoriamente utilizar o modelo de formulário 
aprovado por despacho do Ministro de Estado e das Finanças (Des-
pacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível em www.cm -porto.
pt, em http://balcaovirtual.cm -porto.pt>Formulários>Letra A>Página 
2>Audiência Interessados>Exercício do Direito de Participação de 
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Interessados com a designação de «Exercício do Direito de Participação 
de Interessados».

4) Os processos dos procedimentos concursais podem ser consultados, 
na Divisão Municipal de Seleção e Mobilidade, sita à Rua do Bolhão, 
n.º 192, 6.º piso, 4000 -111 Porto, mediante agendamento prévio.

21 de janeiro de 2013. — A Diretora do Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

306694095 

 MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE

Aviso n.º 1319/2013
Para os devidos efeitos, torna público nos termos do disposto no n.º 6 

do 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e do artigo 25.º 
da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto que, por deliberação da Assembleia 
Municipal, tomada na sua sessão de 18 de dezembro de 2012 e anterior 
deliberação do órgão executivo municipal de 27 de novembro de 2012, 
foi aprovado a manutenção do atual modelo de estrutura orgânica da 
Câmara Municipal da Ribeira Grande, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 11, de 17 de janeiro de 2011, através do Despacho 
n.º 1441/2011.

19 de dezembro de 2012. — O Presidente, Ricardo José Moniz Silva.
306689949 

 MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

Aviso n.º 1320/2013

Procedimento concursal comum na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, para preenchi-
mento de Um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico 
Superior (Licenciatura em Direito).
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º e alínea b) do n.os 1 e 

do artigo 7.º e artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e, 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público 
que, na sequência da deliberação favorável do órgão executivo de 15 
de janeiro de 2013 e do despacho do Senhor Presidente da Câmara de 
18 de janeiro de 2013, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a 
contar da publicação do presente aviso no Diário da República, procedi-
mento concursal comum na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para preenchimento de Um posto de 
trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (Licenciatura em 
Direito) — área de atividade Jurista.

1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento próprias, e por não se encontrar ainda regulamentada e em 
funcionamento a Entidade Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRC), segundo orientação da Direção -Geral de 
Administração e Emprego Público (DGAEP), está dispensada a consulta 
prévia àquela entidade.

Não foi feito o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em 
situação de mobilidade especial, por falta de publicação da portaria a 
que se refere o artigo 38.º da lei do Orçamento do Estado para 2012 que 
altera o artigo 33.º -A da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro.

2 — Local de trabalho: Área do Município de Santa Marta de Pe-
naguião.

3 — Caracterização do posto de trabalho: A caracterização da carreira 
geral de Técnico Superior, da categoria de Técnico Superior, do conteúdo 
funcional e respetivo grau de complexidade, obedece ao previsto no 
anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro. Encontra -se ainda definido 
no mapa de pessoal desta Câmara Municipal, as respetivas atividades: 
Exercício das funções de Técnico de Atendimento no Julgado de Paz e 
assessoria jurídica nas áreas de intervenção da Câmara Municipal, de-
signadamente as descritas no Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais — Serviços Jurídicos.

4 — Remuneração: O posicionamento remuneratório dos traba-
lhadores recrutados será efetuado nos termos do artigo 38.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro (LOE 2013). Posição remuneratória 
de referência — 2.ª posição da carreira/categoria de Técnico Superior, 
nível 15 da tabela remuneratória única, atualmente 1201,48€.

5 — Requisitos de admissão: Poderão candidatar -se ao presente pro-
cedimento concursal trabalhadores com relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado já estabelecida nos termos do n.º 4 
do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e que, até ao 
termo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas, reúnam 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

5.1 — Gerais: Os previstos no artigo 8.º da citada lei, a saber:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para 

o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

5.2 — Específicos: Nível habilitacional exigido — Licenciatura em 
Direito.

5.3 — Não é permitida a substituição da habilitação exigida por 
formação ou experiência profissional.

6 — Impedimentos de admissão: Nos termos da alínea l), do n.º 3 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, não podem ser 
admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados 
na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mo-
bilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal desta 
Câmara Municipal idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se 
publicita o procedimento.

7 — Forma, prazo e local para apresentação de candidaturas:
7.1 — Forma: As candidaturas terão de ser entregues em suporte de 

papel, através do preenchimento de formulário tipo, de utilização obriga-
tória, disponível na Câmara Municipal — Secção de Recursos Humanos, 
Expediente Geral e Arquivo ou em www.cm -smpenaguiao.pt.

7.2 — Prazo: O prazo de entrega das candidaturas é de 10 dias úteis, a 
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República, 
nos termos do artigo 26.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro na 
redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

7.3 — Local: As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente da 
Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, e entregues pessoal-
mente na Secção de Recursos Humanos, Expediente Geral e Arquivo, 
durante as horas normais de expediente das 9h00 às 17h00, ou enviadas 
através de correio registado com aviso de receção, até ao termo do prazo 
fixado para entrega de candidaturas, para Câmara Municipal de Santa 
Marta de Penaguião, Rua dos Combatentes, 5030 -477 Santa Marta de 
Penaguião.

7.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
8 — Apresentação de documentos:
8.1 — A apresentação das candidaturas deverá ser acompanhada, sob 

pena de exclusão, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão e do número 

de identificação fiscal (se aplicável);
c) Curriculum Vitae detalhado, assinado e datado de onde deve cons-

tar: (identificação pessoal, habilitações literárias, qualificações profissio-
nais (formação profissional), e experiência profissional, devendo para 
o efeito anexar fotocópia dos documentos comprovativos da formação 
e experiência profissional;

d) Declaração atualizada (com data reportada ao prazo estabelecido 
para apresentação de candidaturas), emitida pelo serviço ou organismo de 
origem, da qual constem, de forma inequívoca, a modalidade da relação 
jurídica de emprego público que detém, a antiguidade na carreira, na 
categoria e no exercício de funções públicas, as funções desempenhadas, 
o tempo de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que 
ocupa, a avaliação de desempenho obtida nos últimos três anos (menções 
qualitativas e quantitativas) e a posição remuneratória correspondente 
à remuneração auferida.

8.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

8.3 — Aos candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal 
de Santa Marta de Penaguião, não é exigida a apresentação de outros 
documentos comprovativos dos factos indicados no currículo, nomea-
damente, fotocópias dos documentos comprovativos da frequência das 
ações de formação, da experiência profissional, das habilitações literá-
rias e avaliação de desempenho, desde que expressamente refiram no 
requerimento de candidatura, que os mesmos se encontram arquivados 
no processo individual.

8.4 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos 
dos requisitos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 5.1 do presente 
aviso, devendo os candidatos declarar no requerimento, sob compromisso 
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de honra, a situação precisa em que se encontram, relativamente a cada 
um dos requisitos.

8.5 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso 
de dúvida sobre a situação que descrevem no currículo, a apresentação 
dos documentos comprovativos das suas declarações.

9 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os candidatos têm acesso às atas do júri, 
onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de 
cada um dos métodos de seleção, a grelha classificativa e o sistema de 
valoração final de cada método, desde que o solicitem.

10 — Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar nos termos 
do disposto no artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e 
posteriores alterações, conjugado com a alínea a) do n.º 1, do artigo 6.º 
e artigo 7.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, serão os seguintes:

10.1 — Avaliação curricular (AC) e Entrevista de avaliação de com-
petências (EAC), como métodos de seleção obrigatórios e a Entrevista 
profissional de seleção (EPS), como método de seleção complementar 
para os candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, e que se encontrem no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho 
em causa. Pode, no entanto, ser -lhes aplicado, os métodos de seleção 
obrigatórios e facultativos mencionados no ponto 10.2, caso declarem, 
por escrito, a opção por esses métodos, conforme n.º 2, do artigo 53.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;

10.2 — Prova de conhecimentos (PC) e Avaliação psicológica (AP), 
como métodos de seleção obrigatórios e a Entrevista profissional de se-
leção (EPS), como método de seleção complementar, para os candidatos 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado e que 
não se encontrem no cumprimento ou execução da atribuição, compe-
tência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho em causa.

11 — Ordenação final: A ordenação final dos candidatos que comple-
tem o procedimento, com aprovação em todos os métodos de seleção 
aplicados, será efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 
valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas obtidas em cada um dos métodos de seleção referidos no 
ponto anterior de acordo com as seguintes fórmulas:

11.1 — Para os candidatos referidos no ponto 10.1:
OF = AC x 30 % + EAC x 40 % + EPS x 30 %

11.2 — Para os candidatos referidos no ponto 10.2:
OF = PC x 35 % + AP x 35 % + EPS x 30 %

sendo que: OF = Ordenação final; AC= Avaliação curricular; EAC = En-
trevista de avaliação de competências; EPS = Entrevista profissional de 
seleção; e AP = Avaliação psicológica;

11.3 — Avaliação curricular, será valorada na escala de 0 a 20 valores, 
analisará a habilitação académica, percurso profissional, relevância da 
experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas 
e avaliação de desempenho detidos pelos candidatos, de acordo com os 
n.os 1 e 2 do artigo 11.º da supra citada Portaria. Quando os candidatos ao 
presente procedimento não possuam avaliação do desempenho relativa 
ao período a considerar para efeitos da avaliação curricular, por razões 
que comprovadamente não lhes sejam imputáveis, a este elemento de 
ponderação corresponderá valor positivo a ser considerado na respe-
tiva fórmula de cálculo conforme o disposto no n.º 3 do artigo 11.º da 
mesma Portaria;

11.4 — Entrevista de avaliação de competências, visa obter, através 
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o desempenho da função e será avaliada segundo os níveis 
classificativos previstos no n.º 5 do artigo 18.º daquela Portaria;

11.5 — Entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma obje-
tiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o 
entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de co-
municação e o relacionamento interpessoal e a sua realização obedece 
ao disposto nos artigos 13.º e n.os 6 e 7 do artigo 18.º da referida Portaria;

11.6 — Prova de conhecimentos, será valorada de 0 a 20 valores, 
visa avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e as com-
petências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício das funções, 
será de natureza teórica, escrita em suporte de papel, e de realização 
individual, com a duração de 90 minutos, versando sobre as seguintes 
temáticas, cujos diplomas legais podem ser consultados, desde que não 
anotados:

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públi-
cas — Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro;

Regimes de vinculação, de carreiras e remunerações dos trabalhadores 
que exercem funções públicas — Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro 
e posteriores alterações, adaptada à administração local pelo Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro;

Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas — Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro (alterada pelas Leis n.os 3 -B/2010, de 
28 de abril, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012 e 66 -B/2012, de 
31 de dezembro); Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril;

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Admi-
nistração Pública — Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro e ulteriores 
alterações, adaptada aos serviços da Administração Local pelo Decreto 
Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de setembro;

Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo — Decreto -Lei n.º 442/91, 

de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro, pelo Decreto -Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, 
pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho;

Regime Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias 
Locais — Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro;

Regulamento da Organização dos Serviços Municipais da Câmara 
Municipal de Santa Marta de Penaguião — Diário da República 2.ª série, 
n.º 250, de 27 de dezembro de 2012;

Quadro de transferências de atribuições e competências para as au-
tarquias locais — Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de dezembro;

Regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das 
freguesias, assim como os respetivas competências — Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, na redação da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro;

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação — Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação;

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais — Decreto -Lei 
n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto -Lei n.º 315/2000, de 2 de 
dezembro, pelo Decreto  -Lei n.º 84 -A/2002, de 05 de abril e pela Lei 
n.º 60 -A/2005, de 30 de dezembro;

Lei das Finanças Locais — Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 22 -A/2007, de 29 de junho, Lei 
n.º 67 -A/2007, de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 64 -B/2012, de 30 
de dezembro;

Código dos Contratos Públicos — Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, pelo Decreto -Lei n.º 34/2009, de 6 de fevereiro; Decreto -Lei 
n.º 223/2009, de 11 de setembro; Decreto -Lei n.º 278/2009, de 02 de 
outubro; Lei n.º 3/2010, de 27 de abril; Decreto -Lei n.º 131/2010, de 
14 de dezembro; Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro; Decreto -Lei 
n.º 149/2012, de 12 de junho.

11.7 — Avaliação psicológica visa avaliar, através de técnicas de 
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e com-
petências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico 
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido e será ava-
liada segundo as menções e os níveis classificativos previstos no n.º 3 
do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril;

12 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório pela ordem 
indicada, considerando -se excluídos os candidatos que tenham obtido 
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não 
lhe sendo aplicado o método seguinte;

13 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção equivale à desistência do procedimento concursal, 
considerando -se automaticamente excluídos;

14 — Em situações de igualdade de valoração, aplica  -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

15 — Exclusão e notificação dos candidatos: De acordo com o pre-
ceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os candidatos 
excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria, para realização 
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

16 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas nas 
alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.

17 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada na página eletrónica da Câmara Municipal de Santa Marta de 
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Penaguião e em local visível e público da entidade empregadora pública. 
Os candidatos admitidos em cada método são convocados para a reali-
zação do método seguinte através de notificação, por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, é afixada em local visível e público das instalações da entidade 
empregadora pública e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo 
ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com 
informação sobre a sua publicitação.

19 — Prazo de validade: O presente procedimento é válido para 
ocupação de idênticos postos de trabalho a ocorrer no prazo máximo 
de 18 meses contados da data de homologação da lista de ordenação 
final, caso se verifique o disposto no n.º 1 do artigo 40.º da referida 
Portaria n.º 83 -A/2009.

20 — Legislação aplicável: O presente procedimento concursal 
rege -se pelas disposições contidas nos seguintes diplomas legais: Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, Lei n.º 59/2008, de 11 de setem-
bro, Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro e Código do Procedimento Administrativo.

21 — Composição do Júri do Procedimento:
Presidente: Cesário Mesquita Ferreira, Consultor Jurídico desta Câ-

mara Municipal;
Vogais efetivos: António Augusto Amaral Sequeira, Chefe de Divisão 

da Unidade Orgânica Flexível de 2.º grau Administrativa, Financeira e de 
Recursos Humanos, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas 
e impedimentos e Maria da Conceição Nunes Seixas, Dr.ª Juíza de Paz 
do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Santa Marta de 
Penaguião, Alijó, Murça, Peso da Régua, Sabrosa e Vila Real;

Vogais suplentes: Emanuel Rodrigues Costa, Técnico Superior; e 
Sónia Maria Garcia Catarino, Chefe de Divisão da Unidade Orgânica 
Flexível de 2.º grau de Coordenação Técnica de Planeamento e Gestão 
Urbana;

Este Júri será igualmente responsável pela avaliação do período ex-
perimental do contrato.

22 — O candidato com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, nos 
termos do artigo 9.º e por remissão, do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro. Este deve declarar no requerimento de 
admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, 
o tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar 
no processo de seleção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma 
supramencionado.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o 
Município de Santa Marta de Penaguião, enquanto entidade emprega-
dora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.

24 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro e posterior alteração, o presente aviso 
será publicitado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Em-
prego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação 
no Diário da República, na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Santa Marta de Penaguião e no prazo máximo de três dias úteis contados 
da mesma data num jornal de expansão nacional.

18 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Francisco 
José Guedes Ribeiro.

306692353 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 1321/2013

Cessação da relação jurídica de emprego público,
por motivo de aposentação

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37 da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que cessou a 
relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, o 
seguinte trabalhador:

Fernando Manuel Matos Sequeira, Assistente Operacional, Posição 3 
Nível 3, em 30/11/2012;

Ricardo Carregueira de Oliveira, Assistente Operacional, Posição 7 
Nível 7, em 01/12/2012.

15 de janeiro de 2013. — A Vereadora, com competência delegada 
na área dos Recursos Humanos, Margarida Santos, Dr.ª

306685606 

 Despacho n.º 1657/2013

Organização de Serviços do Município de Santiago Do Cacém
Vítor Manuel Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Santiago do Cacém, no uso da competência prevista na alínea v) 
do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação 
vigente, para os efeitos e nos termos do disposto no artigo 91.º da mesma 
lei e em cumprimento do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, nos termos do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
torna públicas as deliberações da Assembleia Municipal e da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, tomadas em cumprimento com o 
disposto nos artigos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro e com o disposto na alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º, 
conjugadas com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, na sua redação atual e de acordo com a Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, em especial nos seus artigos 24.º n.º 2 e 25.º n.os 1 e 
2 e artigo 4.º n.º 3, e tendo ainda como fundamento a imposição legal 
para as autarquias de aprovação das suas estruturas orgânicas de acordo 
com as regras e critérios previstos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
no presente aviso sistematizado no Capítulo I e II.

De igual forma torna público os seus despachos n.os 043/GAP/2012 
e 044/GAP/2012, ambos de 28 dezembro, cujo teor se plasmou no ora 
Capítulo III, e alicerçado nos factos de que:

A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, veio impor uma adaptação da 
estrutura orgânica vigente que limita o número de dirigentes em função 
de critérios relacionados com a população (total de população residente 
e da população em movimento pendular) e as dormidas turísticas e, no 
caso dos diretores municipais, também o critério da participação dos 
municípios nos impostos do Estado, critérios que se afiguram meramente 
economicistas com vista a alegadas reduções de despesa, desprezando 
critérios determinantes tais como a área de território em causa e as suas 
características específicas.

No caso do Município de Santiago do Cacém, em resultado do critério 
estabelecido na lei e dos números disponíveis através dos últimos censos 
e estudos anteriores, o Município apenas pode possuir uma estrutura 
orgânica com sete dirigentes.

Trata -se de um número de dirigentes manifestamente insuficientes 
atenta a realidade do Município de Santiago do Cacém.

Não obstante se considerar que as imposições preconizadas pela lei 
constituem um manifesto atentado à autonomia do poder local consti-
tucionalmente consagrada e à autonomia e gestão das autarquias pelos 
seus executivos, democraticamente eleitos, em estrito cumprimento 
da lei através das Deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal já citadas, foi aprovada a adequação da estrutura orgânica 
às novas imposições legais.

No entanto, dispõe o artigo 25.º, n.º 7 da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto que é admitida a faculdade de manutenção, até ao final do respe-
tivo período das comissões de serviço, dos dirigentes em função à data 
de entrada em vigor desse diploma, a saber, 30 de agosto de 2012.

Assim, nos termos do disposto no artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado com o n.º 1 do artigo 25.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e da alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, a Assembleia 
Municipal, deliberou, sob proposta da Câmara, a reestruturação dos 
serviços municipais com as seguintes especificações:

a) A adoção de um modelo de estrutura orgânica hierarquizada;
b) O modelo de estrutura orgânica flexível composta por sete unidades 

orgânicas flexíveis.

Nos termos da alínea a) do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro, a Câmara Municipal deliberou a criação das unidades 
orgânicas flexíveis e respetivas atribuições e competências, com respeito 
pelos limites fixados pela Assembleia Municipal;

Nos termos do artigo 8.º e n.º 5 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, o Presidente da Câmara Municipal 
criou e definiu as competências das Subunidades Orgânicas, Gabinete 
de Apoio ao Presidente, Serviço Municipal de Proteção Civil e Gabinete 
Técnico Florestal e, nos termos do artigo 25.º n.º 7 da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, determinou a manutenção das comissões de serviço em 
vigor em 30 de agosto de 2012 e a consequente suspensão dos efeitos 
da correspondente adequação orgânica.
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CAPÍTULO I

Das Deliberações da Assembleia Municipal

Artigo 1.º
Modelo de Estrutura Orgânica

A organização dos Serviços segue o modelo de estrutura orgânica 
hierarquizada.

Artigo 2.º
Limite Máximo de Unidades Orgânicas Flexíveis

A estrutura orgânica da organização de serviços tem um limite máximo 
de sete unidades orgânicas flexíveis.

Artigo 3.º
Cargos de Direção Intermédia de 3.º Grau

1 — O recrutamento do titular de cargo de direção intermédia de 3.º 
grau é feito através de procedimento concursal de entre trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de funções 
de direção, coordenação e controlo, que reúna dois anos de experiência 
profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exer-
cício seja exigível uma licenciatura.

2 — Ao cargo de direção intermédia de 3.º grau corresponde a re-
muneração relativa à 6.ª posição remuneratória da carreira geral de 
técnico superior.

3 — Compete ao titular de cargo de direção intermédia de 3.º grau:
a) Coadjuvar o dirigente de que dependam hierarquicamente;
b) Garantir o desenvolvimento das atribuições cometidas à unidade 

orgânica que dirigem;
c) Gerir com eficiência e rigor os recursos humanos, patrimoniais e 

tecnológicos afetos à sua unidade orgânica;
d) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade dos serviços 

na sua dependência tendo em vista os resultados a alcançar.

4 — Em tudo o que estiver omisso, são aplicáveis ao cargo de direção 
intermédia de 3.º grau, as disposições dos diplomas que estabelecem o 
estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração 
central e local com as necessárias adaptações.

CAPÍTULO II

Da Deliberação da Câmara Municipal

Artigo 4.º
Unidades Flexíveis

A estrutura orgânica do Município é, em obediência aos limites fi-
xados pela Assembleia Municipal, composta pelas seguintes unidades 
orgânicas flexíveis:

1 — Divisão de Administração e Finanças
2 — Divisão de Comunicações e Qualidade
3 — Divisão de Projeto e Obras
4 — Divisão de Comodidade Local
1 — Serviço de Salubridade e Espaços Verdes
5 — Divisão de Sustentabilidade e Competitividade do Território
6 — Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas

Artigo 5.º
Divisão de Administração e Finanças

1 — À Divisão de Administração e Finanças compete:
1.1 — Na Área da Administração e Finanças:
1.1.1 — Planificar, dirigir, coordenar e desenvolver as atividades 

que se enquadrem nos domínios da gestão económico -financeira, da 
administração geral e patrimonial e prestar apoio técnico -administrativo 
à administração municipal;

1.1.2 — Coordenar os trabalhos de recolha e análise dos elementos de 
informação necessários para elaborar o orçamento do Município;

1.1.3 — Controlar a execução do orçamento e promover as respetivas 
revisões e alterações;

1.1.4 — Elaborar os documentos de prestação de contas;
1.1.5 — Prestar informações e pareceres sobre as matérias inerentes 

à sua atividade e executar as tarefas compreendidas na sua área de 
competência;

1.1.6 — Assegurar a atividade administrativa do Município quando, 
nos termos do presente Regulamento, esta função não estiver cometida 
a outros serviços.

1.1.7 — Controlar o registo contabilístico dos procedimentos relativos 
à movimentação das receitas e despesas;

1.1.8 — Verificar os documentos de despesa;
1.1.9 — Assegurar e fiscalizar o funcionamento da tesouraria, desig-

nadamente através de balanços à tesouraria;
1.1.10 — Assegurar a remessa ao Tribunal de Contas e aos organismos 

da Administração Central dos elementos determinados por lei.
1.1.11 — No âmbito da Contabilidade:
1.1.11.1 — Assegurar a atualização sistemática dos registos conta-

bilísticos e a correta classificação dos justificativos contabilísticos, de 
acordo com as disposições legais e normas internas de procedimento 
em vigor;

1.1.11.2 — Proceder à emissão de documentos de despesa de opera-
ções orçamentais e de operações de tesouraria;

1.1.11.3 — Registar e controlar os registos de despesa a nível de 
cabimentação, liquidação e pagamento;

1.1.11.4 — Controlar as operações de tesouraria;
1.1.11.5 — Registar e controlar os registos de receita;
1.1.11.6 — Proceder à conferência dos diários de tesouraria com os 

diários de receita e despesa;
1.1.11.7 — Proceder ao tratamento de dados contabilísticos de base, 

assegurando a escrituração dos documentos contabilísticos necessários 
à prestação de contas, apuramento de resultados e gestão geral, nos 
termos legais e vigentes;

1.1.11.8 — Coligir os elementos necessários à elaboração do orça-
mento, suas revisões e alterações e nos documentos de prestação de 
contas;

1.1.11.9 — Organizar toda a documentação das gerências findas 
para arquivo;

1.1.11.10 — Controlar e preparar os registos e apuramentos referentes 
aos valores arrecadados pelo Município e que deverão ser entregues a 
outras entidades.

1.1.12 — No âmbito da Tesouraria:
1.1.12.1 — Efetuar os recebimentos e dar deles o respetivo documento 

de quitação;
1.1.12.2 — Efetuar o pagamento de despesas, devidamente autoriza-

das, verificada a existência das condições necessárias;
1.1.12.3 — Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do 

numerário e valores em caixa e bancos;
1.1.12.4 — Manter organizada a conta corrente de documentos;
1.1.12.5 — Proceder à elaboração dos documentos diários da te-

souraria;
1.1.12.6 — Emitir cheques e guias de depósito;
1.1.12.7 — Providenciar a assinatura de cheques e ordens de trans-

ferência bancária e proceder ao seu registo;
1.1.12.8 — Movimentar e controlar as contas correntes de bancos e 

de outras instituições de crédito;
1.1.12.9 — Proceder ao registo e controlo dos documentos de re-

ceita;
1.1.12.10 — Enviar às entidades competentes, para procedimento 

criminal, os cheques devolvidos após o cumprimento do legalmente 
determinado;

1.1.12.11 — Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, 
tendo em atenção a segurança e rentabilização dos valores;

1.1.12.12 — Processar e controlar os fundos por operações de te-
souraria;

1.1.12.13 — Processar e liquidar juros e outros rendimentos;
1.1.12.14 — Elaborar balanços nos termos da legislação em vigor.
1.2 — Na Área Administrativa de Águas e Saneamento:
1.2.1 — Assegurar a formalização e rescisão de contratos de abas-

tecimento de água e de serviço de águas residuais, bem como todo o 
processo, da receção à liquidação, de ramais domiciliários de água e de 
ramais águas residuais;

1.2.2 — Efetuar a leitura e cobrança de água consumida nas redes 
domiciliárias do Município;

1.2.3 — Assegurar a liquidação e cobrança das faturas /recibos de 
água, tarifas de resíduos sólidos urbanos e de drenagem de águas resi-
duais; a liquidação das reparações de danos causados na rede de abas-
tecimento de água e nas redes de drenagem de águas residuais;

1.2.4 — Emitir as ordens de retirada, colocação e substituição de 
contadores, bem como de interrupções de fornecimento de água e co-
laborar na sua execução.

1.3 — Na Área de Gestão de Recursos Humanos:
1.3.1 — Gerir os recursos humanos do Município, em conformidade 

com o que for definido superiormente e em colaboração com os serviços 
municipais;

1.3.2 — Elaborar e propor normas de gestão de recursos humanos;
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1.3.3 — Elaborar o Balanço Social do Município e o Mapa de Pessoal 
do Município;

1.3.4 — Proceder à estimativa anual das verbas a orçamentar em 
despesa com pessoal e acompanhar a sua execução;

1.3.5 — Promover os procedimentos concursais para seleção e re-
crutamento de pessoal;

1.3.6 — Dinamizar, acompanhar e apoiar técnica e administrativa-
mente o processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores;

1.3.7 — Promover a elaboração e divulgação de informação aos 
trabalhadores;

1.3.8 — Assegurar o processamento de remunerações e outros abonos.
1.3.9 — No âmbito da Formação Profissional:
1.3.9.1 — Promover o levantamento das necessidades de formação, 

elaborar o plano anual de formação e dinamizar a sua execução;
1.3.9.2 — Dar parecer sobre todas as propostas de participação em 

ações de formação, contabilizar os custos e promover a avaliação anual 
da formação;

1.3.9.3 — Assegurar os procedimentos relativos a estágios curriculares 
e profissionais;

1.3.9.4 — Implementar o processo de acolhimento e integração de 
novos trabalhadores.

1.3.10 — No âmbito da Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho:
1.3.10.1 — Desenvolver as atividades inerentes à promoção da qua-

lidade de vida no trabalho;
1.3.10.2 — Assegurar o funcionamento do serviço de saúde ocupa-

cional;
1.3.10.3 — Elaborar um plano de higiene, segurança e saúde no 

trabalho;
1.3.10.4 — Analisar as condições de trabalho e segurança das ins-

talações, identificar e controlar os riscos profissionais dos postos de 
trabalho;

1.3.10.5 — Elaborar regulamentação interna relativa a equipamentos 
de proteção individual, fardamentos e normas de higiene, segurança e 
saúde;

1.3.10.6 — Informar e sensibilizar os trabalhadores no que diz res-
peito à prevenção, higiene, segurança e saúde no trabalho e colaborar 
na promoção de formação nesta área;

1.3.10.7 — Assegurar as ações administrativas e técnicas inerentes 
aos acidentes de trabalho;

1.3.10.8 — Tratar dos seguros de acidentes de trabalho e dar parecer 
sobre as condições das respetivas apólices.

1.4 — Na Área Jurídica:
1.4.1 — Emitir pareceres jurídicos, quando solicitados, sobre quais-

quer matérias de interesse para a autarquia;
1.4.2 — Desempenhar tarefas para que for chamado, em processos 

disciplinares, no âmbito da gestão de pessoal;
1.4.3 — Colaborar na elaboração de propostas de normas, regula-

mentos e posturas municipais;
1.4.4Prestar apoio jurídico aos diversos órgãos autárquicos e unidades 

orgânicas;
1.4.5 — Formalizar com base em informações dos órgãos e das uni-

dades orgânicas, acordos, protocolos e contratos, em que o Município 
seja parte;

1.4.6 — Analisar e divulgar a legislação e demais normas de interesse 
para o Município;

1.4.7 — Organizar e instruir os processos de expropriação por uti-
lidade pública;

1.4.8 — Gerir e acompanhar, em articulação com todas as unidades 
orgânicas, as participações e queixas -crime efetuadas pelo Município.

1.5 — Na Área da Fiscalização e Contraordenações:
1.5.1 — Fiscalizar as atividades promovidas pelos munícipes e escla-

recer sobre cumprimento das deliberações dos órgãos do Município, dos 
regulamentos, posturas e outras normas e demais legislação em vigor;

1.5.2 — Organizar, controlar e instruir os processos relativos a re-
clamações, infrações, embargos e demais matérias no âmbito da fis-
calização;

1.5.3 — Gerir o processo administrativo relativo a veículos em fim 
de vida, no âmbito das competências municipais;

1.5.4 — Colaborar com outros serviços policiais e de fiscalização;
1.5.5 — Fiscalizar a conformidade das operações urbanísticas com as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis e prevenir os perigos que 
da sua realização possam resultar para a saúde e segurança das pessoas, 
participando nas vistorias necessárias em articulação com a Divisão de 
Sustentabilidade e Competitividade do Território;

1.5.6 — Participar nas diligências requeridas pelas restantes unidades 
orgânicas;

1.5.7 — Organizar, instruir e acompanhar os processos de contraor-
denação da competência da Câmara Municipal;

1.5.8 — Organizar e informar reclamações ao alegado incumprimento 
das leis e regulamentos que disciplinam matérias relativas às atribuições 

da autarquia e à competência dos seus órgãos, com exceção das obras 
particulares.

1.6 — Na Área de Apoio aos Órgãos Autárquicos
1.6.1 — Organizar o expediente relativo às reuniões da Câmara Mu-

nicipal e sessões da Assembleia Municipal;
1.6.2 — Elaborar as atas das reuniões da Câmara Municipal e ses-

sões da Assembleia Municipal, bem como o seu tratamento, arquivo e 
disponibilização aos diversos serviços;

1.6.3 — Assegurar o apoio técnico -administrativo à Assembleia Mu-
nicipal.

Artigo 6.º
Divisão de Comunicações e Qualidade

2 — À Divisão de Comunicações e Qualidade (DCQ) compete:
2.1 — NA ÁREA DA INFORMÁTICA:
2.1.1 — Administrar o sistema informático instalado, zelando pela 

sua conservação e funcionamento, operando rotinas de manutenção 
preventiva e garantindo a manutenção corretiva;

2.1.2 — Executar a manutenção interna dos sistemas informáticos, 
de telecomunicações e informação geográfica;

2.1.3 — Controlar a execução dos procedimentos de manutenção 
dos sistemas referidos na alínea anterior que competirem a entidades 
externas;

2.1.4 — Instalar e manter software e hardware;
2.1.5 — Elaborar, em colaboração com os serviços municipais, a 

programação plurianual das necessidades de meios informáticos;
2.1.6 — Pronunciar -se sobre a viabilidade da integração dos sistemas 

informáticos e telecomunicações da Câmara Municipal;
2.1.7 — Acompanhar as aquisições de equipamentos e aplicações 

Informáticas;
2.1.8 — Apoiar os serviços municipais na utilização e rentabilização 

dos meios informáticos disponíveis;
2.1.9 — Emitir parecer sobre todas as propostas de novas soluções 

de hardware e software, apresentadas pelos serviços, ao nível da com-
patibilidade com os sistemas instalados/utilizados;

2.1.10 — Propor e supervisionar tecnicamente todos os processos de 
aquisição de equipamentos e aplicações, mantendo um registo atualizado 
dos equipamentos, sistemas, aplicações e respetivas imputações;

2.1.11 — Assegurar a organização e atualização permanente e sistemá-
tica do arquivo dos programas e dados, de forma a garantir a recuperação 
de todo o sistema informático municipal em caso de destruição, mau 
funcionamento ou avaria do mesmo;

2.1.12 — Desenvolver e implementar normas e medidas de segurança 
dos sistemas;

2.1.13 — Proceder à administração das bases de dados, garantindo a 
sua manutenção e integridade;

2.1.14 — Proceder à administração das redes de comunicações mu-
nicipais;

2.1.15 — Acionar, manipular e movimentar todo o equipamento in-
formático e de telecomunicações, de acordo com as necessidades dos 
serviços;

2.1.16 — Coordenar a utilização racional dos recursos disponíveis nos 
sistemas informáticos e de comunicações, procedendo à rentabilização 
dos programas e sistemas instalados;

2.1.17 — Gerir os processos de recolha, armazenamento e divulgação 
da informação geográfica em formato digital, nomeadamente das bases 
cartográficas digitais do território do Município;

2.1.18 — Processar e validar a informação georreferenciada e 
disponibilizá -la de forma organizada aos serviços municipais;

2.1.19 — Promover e acompanhar os processos de atualização da 
informação geográfica em formato digital, garantindo o cumprimento 
das regras de produção, por parte dos serviços municipais;

2.1.20 — Processar a informação georreferenciada para elaboração 
dos instrumentos municipais de ordenamento do território.

2.2 — Na Área da Qualidade:
2.2.1 — Participar na definição da política e dos objetivos da quali-

dade do Município;
2.2.2 — Executar, em colaboração com os restantes serviços muni-

cipais, a política de qualidade do Município;
2.2.3 — Promover e coordenar processos de modernização admi-

nistrativa e executá -los em colaboração com os restantes serviços mu-
nicipais.

2.3 — Na Área do Atendimento:
2.3.1 — Propor e executar programas, projetos ou ações que visem 

prestar um atendimento de qualidade;
2.3.2 — Desenvolver, implementar e gerir soluções de atendimento 

integrado;
2.3.3 — Promover a desconcentração territorial dos dispositivos de 

atendimento;
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2.3.4 — Contribuir e promover a qualidade do desempenho dos ser-
viços e dos trabalhadores com funções de atendimento ao público;

2.3.5 — Implementar, em colaboração com os restantes serviços mu-
nicipais, um sistema de avaliação contínua do desempenho dos serviços 
de atendimento e da satisfação dos Munícipes face aos mesmos.

2.4 — Na Área do Planeamento:
2.4.1 — Colaborar na elaboração do plano de atividades, apoiar, 

acompanhar e avaliar a respetiva execução;
2.4.2 — Coordenar a elaboração dos Relatórios da Atividade Au-

tárquica a remeter à Assembleia Municipal e os relatórios de atividade 
anuais, a integrar os documentos de Prestação de Contas;

2.4.3 — Estudar e propor os mecanismos de controlo de gestão dos 
serviços municipais;

2.4.4 — Desenvolver e gerir os meios necessários à captação dos 
instrumentos financeiros da Administração Central, fundos comunitários 
e outros de aplicação às autarquias locais;

2.4.5 — Coordenar o processo de preparação de candidaturas a fi-
nanciamento, garantindo a articulação com os intervenientes internos 
e externos;

2.4.6 — Propor e elaborar, em colaboração com os serviços, os pla-
nos necessários à qualificação e aumento da eficácia e eficiência das 
respostas municipais, nas respetivas vertentes de intervenção;

2.4.7 — Propor, implementar e ou participar em processos de apro-
fundamento da participação dos cidadãos na gestão autárquica.

2.5 — Na Área dos Estudos:
2.5.1 — Fornecer aos órgãos do Município os pareceres e estudos 

que por estes lhe sejam solicitados;
2.5.2 — Recolher e coordenar sistematicamente toda a informação 

estatística respeitante às atividades municipais que sejam relevantes 
para o desempenho das atribuições do Município, assegurando o seu 
tratamento e as convenientes condições de utilização;

2.5.3 — Proceder à avaliação regular da eficácia dos modelos organi-
zacionais adotados pelo Município, elaborando diagnósticos da situação 
e proposta de ajustamento ou de soluções;

2.6 — Na Área do Planeamento Estratégico:
Promover as ações necessárias para o planeamento estratégico in-

tegrado de desenvolvimento do concelho, acompanhando, em estreita 
colaboração com os respetivos serviços, os projetos e investimentos de 
impacto estratégico no desenvolvimento do concelho.

2.7 — Na Área da Gestão da Qualidade:
2.7.1 — Elaborar programas de controlo da qualidade da água de 

abastecimento e assegurar a sua concretização no que respeita ao trata-
mento de água para consumo público;

2.7.2 — Assegurar a manutenção e monitorização dos equipamentos 
de tratamento de água e a lavagem e desinfeção dos reservatórios;

2.7.3 — Promover a proteção adequada das origens de água para 
abastecimento público;

2.7.4 — Assegurar o funcionamento do Laboratório de Águas Mu-
nicipal e a execução das análises bacteriológicas e físico -químicas no 
âmbito do programa do controlo da qualidade da água e elaborar rela-
tórios periódicos sobre a qualidade da água distribuída;

2.7.5 — Elaboração do manual da qualidade, do manual de procedi-
mentos analíticos e demais tarefas com vista à validação dos resultados 
analíticos do Laboratório;

2.7.6 — Cooperar com outros laboratórios e com organismos de 
normalização e ou regulamentação.

2.8 — Na Área da Comunicação
2.8.1 — Executar as orientações dos órgãos municipais, quanto à 

comunicação da autarquia, através, designadamente, da divulgação das 
atividades do Município;

2.8.2 — Assegurar a produção da informação municipal de acordo 
com as orientações definidas;

2.8.3 — Assegurar a elaboração de publicações municipais de acordo 
com a informação disponível e orientações superiores;

2.8.4 — Definir e concretizar planos de comunicação, publicidade 
e divulgação;

2.8.5 — Assegurar o protocolo institucional;
2.8.6 — Conceber e coordenar planos de imagem e relações públicas;
2.8.7 — Coordenar e administrar, na esfera da comunicação, o sítio 

oficial da Câmara do Municipal de Santiago do Cacém;
2.8.8 — Assegurar o desenvolvimento de iniciativas de comunicação 

interna e externa do Município;
2.8.9 — Promover, rentabilizando -as, as tecnologias/meios tecnoló-

gicos existentes na autarquia de forma a concretizar novas formas de 
comunicação;

2.8.10 — No âmbito da Informação e Audiovisuais
2.8.10.1 — Assegurar a recolha, tratamento e difusão dos elementos 

relevantes da atividade autárquica, concretizando ações de informação 
e produzindo materiais através dos suportes adequados;

2.8.10.2 — Colaborar com os meios de comunicação social em geral;

2.8.10.3 — Redigir publicações e notícias que visem a divulgação do 
Município e suas atividades, decisões e deliberações, designadamente 
o boletim municipal e o programa «Porta Aberta»;

2.8.10.4 — Assegurar a cobertura fotográfica das iniciativas da au-
tarquia e zelar pelo arquivo audiovisual do Município;

2.8.10.5 — Assegurar a gestão da presença do Município na Internet, 
bem como proceder à análise e sistematização de informação das uni-
dades orgânicas, com vista à sua inclusão na Intranet;

2.8.10.6 — Manter atualizadas as bases de dados para uma eficaz 
divulgação das iniciativas do Município;

2.8.10.7 — Assegurar a distribuição de informação da autarquia de 
acordo com os planos estabelecidos.

2.8.11 — No âmbito de Relações Públicas e Protocolo:
2.8.11.1 — Concretizar as ações de relações públicas da autarquia;
2.8.11.2 — Assegurar a elaboração de Planos de Comunicação e 

Publicidade;
2.8.11.3 — Assegurar o funcionamento da receção e central tele-

fónica;
2.8.11.4 — Apoiar a realização de conferências de imprensa;
2.8.11.5 — Preparar e concretizar receções, visitas e outras ações de 

relações públicas e protocolares do Município;
2.8.11.6 — Zelar pelo cumprimento do normativo do uso dos logótipos 

institucionais do Município.
2.8.12 — No âmbito do Design Gráfico:
2.8.12.1 — Assegurar o tratamento gráfico da informação da autarquia 

e as ações de design e imagem que lhe sejam solicitados;
2.8.12.2 — Garantir e melhorar a utilização dos meios de produção 

gráfica da autarquia;
2.8.12.3 — Assegurar a programação e execução dos trabalhos de 

tipografia.

Artigo 7.º
Divisão de Projeto e Obras

3 — À Divisão de Projeto e Obras (DPO), compete:
3.1 — Na Área do Projeto:
3.1.1 — Participar nos projetos estratégicos desenvolvidos pelo Muni-

cípio e Administração Central, com impacto territorial no Município;
3.1.2 — Promover e acompanhar os estudos e projetos de cons-

trução, conservação e reabilitação de edifícios, de infraestruturas 
municipais, de acessibilidades e de intervenção no espaço público 
e urbano;

3.1.3 — Participar na definição dos critérios de gestão do património 
imobiliário do Município, no âmbito da política urbanística e da gestão 
do solo;

3.1.4 — Proceder à atualização da base cartográfica do Município no 
âmbito das ações desenvolvidas pela Divisão;

3.1.5 — Divulgar junto dos munícipes os estudos e projetos em ma-
téria de edificação, em colaboração com a Divisão de Comunicações 
e Qualidade.

3.2 — NA ÁREA DAS OBRAS MUNICIPAIS:
3.2.1 — Garantir a execução de obras de interesse municipal, através 

dos meios técnicos e logísticos da autarquia ou em cooperação com 
outras entidades públicas e privadas, bem como garantir a direção e 
fiscalização de obras;

3.2.2 — Assegurar a coordenação e fiscalização das atividades dos 
operadores públicos ou privados que intervenham ou ocupem o espaço 
público, com vista à gestão criteriosa do subsolo de forma a minimizar 
o impacto negativo das referidas atividades;

3.2.3 — Colaborar com as áreas financeira e de contratação pública, 
na elaboração de estudos económico -financeiros que sustentem a opção 
de contratação de serviços externos no âmbito das suas áreas de inter-
venção e na elaboração dos documentos necessários ao lançamento dos 
processos pré -contratuais, e prestar a colaboração técnica necessária com 
vista a sustentar decisões de adjudicação;

3.2.4 — Proceder à conservação de arruamentos e estradas muni-
cipais;

3.2.5 — Assegurar a manutenção e conservação do património mu-
nicipal e dos espaços públicos.

3.2.6 — No âmbito das Empreitadas:
3.2.6.1 — Assegurar, organizar, controlar e executar todos os proces-

sos relativos a obras municipais a executar por empreitadas de acordo 
com as opções do plano e face às orientações superiores, promovendo 
o lançamento e acompanhamento total dos respetivos concursos e pro-
cessos;

3.2.6.2 — Fiscalizar, controlar e rececionar as obras efetuadas pelo 
Município;

3.2.6.3 — Gerir, assegurar e manter atualizado o cadastro das obras 
municipais, no sentido de fornecer dados a outros departamentos ou 
divisões, nomeadamente fornecer os custos totais das obras para efeitos 
de inventário municipal;
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3.2.7 — No âmbito da Administração Direta:
3.2.7.1 — Desenvolver ações relacionadas com a construção dos 

equipamentos coletivos e infraestruturas Municipais;
3.2.7.2 — Assegurar a gestão do arquivo de obras de administração 

direta;
3.2.7.3 — Preparar e assegurar, de acordo com os meios próprios 

existentes, a execução de obras municipais por administração direta 
e estabelecer os necessários procedimentos de controlo, tanto no que 
diz respeito à utilização de máquinas, como à gestão do pessoal en-
volvido;

3.2.7.4 — Assegurar a gestão da ferramentaria.
3.2.8 — No âmbito da Topografia:
3.2.8.1 — Executar os levantamentos, implantações e nivelamentos 

topográficos necessários à atividade do Município;
3.2.8.2 — Gerir e disponibilizar aos serviços municipais a informação 

respeitante às bases de levantamentos das freguesias do Município.
3.2.9 — No âmbito da Carpintaria, Construção Civil e Pintura:
3.2.9.1 — Executar as obras de conservação e reparação do património 

imobiliário municipal;
3.2.9.2 — Proceder à conservação de espaços públicos urbanos, 

nomeadamente através de canteiro, calceteiro, e pequenas obras de 
construção civil;

3.2.9.3 — Proceder à conservação e reparação corrente das vias ur-
banas pavimentadas, com produtos não betuminosos;

3.2.9.4 — Executar os trabalhos de carpintaria, pintura e serralharia 
civil de acordo com as requisições de trabalho, procedendo ao controlo 
da aplicação dos respetivos materiais e à gestão da ferramentaria, no 
âmbito das respetivas oficinas.

3.3 — Na Área da Água e Saneamento:
3.3.1 — Coordenar o planeamento, implementação e gestão dos sis-

temas de abastecimento e distribuição de água e drenagem de águas 
residuais;

3.3.2 — Assegurar a manutenção, conservação, operacionalidade e 
registo cadastral dos sistemas de abastecimento e distribuição de água 
e drenagem de águas residuais;

3.3.3 — Assegurar a qualidade da água para consumo humano e a 
gestão ambiental das águas residuais;

3.3.4 — Assegurar todas as tarefas relacionadas com o fornecimento 
de água aos munícipes;

3.3.5 — Zelar pelo cumprimento dos regulamentos municipais do 
abastecimento de água e drenagem de águas residuais, bem como pro-
mover a sua elaboração e atualização.

3.3.6 — No âmbito dos Sistemas e Redes:
3.3.6.1 — Proceder à captação e elevação de água, assegurando 

eficientemente a exploração dos respetivos órgãos acessórios, bem 
como à recolha, transporte, tratamento e elevação de águas residuais, 
assegurando eficientemente a exploração dos respetivos órgãos e in-
fraestruturas;

3.3.6.2 — Efetuar a manutenção das estações de tratamento e de 
elevação e órgãos acessórios dos sistemas e redes de abastecimento de 
água e drenagem de águas residuais;

3.3.6.3 — Executar as obras de ampliação, conservação e manutenção 
das redes de adução, distribuição e drenagem, incluindo ramais domi-
ciliários e órgãos acessórios;

3.3.6.4 — Garantir a assistência às redes de distribuição de água e de 
drenagem de águas residuais;

3.3.6.5 — Assegurar a montagem, retirada, substituição e reparação 
de contadores e acessórios, bem como executar a abertura ou interrupção 
de fornecimento de água;

3.3.6.6 — Assegurar a lavagem e desinfeção das redes e a limpeza 
de fossas sépticas, particulares ou públicas.

3.4 — Na Área Municipal de Proteção Civil
Assegurar o funcionamento dos organismos municipais de proteção 

civil, bem como centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida 
relativa à proteção civil municipal.

Artigo 8.º
Divisão de Comodidade Local

4 — À Divisão de Comodidade Local (DCL), compete:
4.1 — NA ÁREA DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:
4.1.1 — Gerir o parque de máquinas e viaturas do Município e o 

respetivo plano de transportes.
4.1.2 — Assegurar os transportes escolares sustentados pelos meios 

diretos do Município, de acordo com os planos anuais de transportes 
escolares.

4.1.3 — Promover a distribuição do equipamento da autarquia pelos 
diversos serviços municipais que dele careçam e zelar pela manutenção 
do mesmo, para que se mantenha operacional;

4.1.4 — Providenciar no sentido de ser elaborado e mantido atualizado 
o cadastro das máquinas e viaturas;

4.1.5 — Elaborar estudos de rentabilidade de máquinas e viaturas;
4.1.6 — Colaborar com os utilizadores das máquinas, viaturas e ou-

tros equipamentos no sentido de prestar formação e os esclarecimentos 
necessários a sua utilização;

4.1.7 — Inspecionar as máquinas, viaturas e outros equipamentos;
4.1.8 — Zelar pela aplicação dos regulamentos municipais na área 

da sua competência.
4.1.9 — Gerir o sistema de radiocomunicações.
4.2 — Na Área dos Serviços Gerais:
4.2.1 — Assegurar o apoio logístico às iniciativas do Município;
4.2.2 — Prestar apoio logístico a outras entidades, no âmbito das 

competências da Divisão e de acordo com decisão da Câmara Mu-
nicipal;

4.2.3 — Promover a vigilância e segurança dos edifícios e património 
municipais.

4.3 — Na Área da Sinalização e Trânsito:
Assegurar, dentro dos perímetros urbanos, a manutenção e funcio-

namento da sinalização e, fora dos perímetros urbanos, a colocação de 
sinais de trânsito, em colaboração com a Divisão de Projeto e Obras

4.4 — Na Área da Energia:
4.4.1 — Garantir a manutenção e exploração das instalações elétricas 

e apoiar a manutenção dos equipamentos eletromecânicos das captações 
e centrais elevatórias de água e centrais de elevação e tratamento de 
esgotos;

4.4.2 — Garantir a manutenção e exploração dos postos de transfor-
mação privativos do Município e das instalações elétricas que constituem 
património municipal;

4.4.3 — Garantir a manutenção das instalações elétricas dos sistemas 
de semáforos e da sinalização luminosa vertical;

4.4.4 — Garantir a gestão da rede de iluminação pública de acordo 
com o contrato de concessão celebrado com a EDP.

4.5 — Na Área dos Equipamentos, Cemitérios e Canil Municipal:
4.5.1 — Assegurar a limpeza dos edifícios municipais;
4.5.2 — Administrar os cemitérios sob jurisdição municipal, asse-

gurando os procedimentos de receção e inumação de cadáveres, as 
exumações e as trasladações, nomeadamente para gavetões, garantindo 
as determinações legais e a intervenção das autoridades policiais e 
sanitárias;

4.5.3 — Assegurar a observância, por parte do público e dos con-
cessionários de jazigos ou sepulturas perpétuas, das normas em vigor 
sobre cemitérios;

4.5.4 — Prestar informação sobre os jazigos que se considerem 
abandonados e propor deliberação de declaração de prescrição dos 
mesmos;

4.5.5 — Assegurar o registo das inumações, exumações, trasladações 
e perpetuidade de sepulturas, concessão de terrenos e outros que se 
mostrem necessários;

4.5.6 — Proceder à cobrança dos serviços prestados nos cemitérios;
4.5.7 — Apoiar as Juntas de Freguesia em matéria de gestão de ce-

mitérios;
4.5.8 — Assegurar o funcionamento do Canil Municipal, em es-

treita articulação com a sua direção técnica, a cargo do Veterinário 
Municipal;

4.5.9 — Executar as ações de recolha de animais abandonados na 
via pública.

4.6 — Ao Serviço de Salubridade e Espaços Verdes (SSEV), integrado 
na Divisão de Comodidade Local (DCL), compete:

4.6.1 — Zelar pelo cumprimento dos regulamentos e posturas mu-
nicipais relativos à limpeza urbana, à utilização e limpeza de parques 
e equipamentos municipais e à recolha e gestão de resíduos sólidos 
urbanos;

4.6.2 — Executar a limpeza pública urbana e desinfeções;
4.6.3 — Dar apoio a outros serviços que intervenham na limpeza e 

higiene pública;
4.6.4 — Executar a conservação e limpeza de parques, recintos des-

portivos e zonas balneares;
4.6.5 — Promover a arborização de espaços públicos e gerir estufas 

e viveiros de plantas;
4.6.6 — Promover a construção, beneficiação e manutenção dos 

espaços verdes e dos parques e equipamentos de lazer;
4.6.7 — Organizar e manter atualizado o cadastro das zonas verdes 

urbanas;
4.6.8 — Promover a recolha e transporte dos resíduos sólidos urba-

nos, bem como a distribuição e manutenção de contentores nas vias 
públicas;

4.6.9 — Promover a recolha seletiva com vista à reciclagem, bem 
como o aproveitamento e controlo de resíduos urbanos, em colaboração 
com a AMBILITAL.
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Artigo 9.º
Divisão de Sustentabilidade e Competitividade do Território
5 — À Divisão de Sustentabilidade e Competitividade do Território 

compete:
5.1 — Na Área do Ordenamento e Gestão Urbanística:
5.1.1 — Coordenar, planificar e dirigir todas as atividades que se 

enquadrem no planeamento e ordenamento do território, urbanismo, 
edificação e reabilitação do património;

5.1.2 — Participar nos estudos, planos e projetos estratégicos desen-
volvidos pelo Município, Administração Central ou iniciativa privada, 
com impacto territorial no Município;

5.1.3 — Emitir pareceres, informações e certidões de natureza diversa 
no âmbito das atribuições da Divisão;

5.1.4 — Analisar os diplomas sobre ordenamento e urbanismo e 
divulgá -los nos serviços;

5.1.5 — Divulgar junto dos munícipes as normas, regulamentos e 
outras informações em matéria de ordenamento, urbanismo e edificação 
em colaboração com a Divisão de Comunicações e Qualidade;

5.1.6 — Promover e ou colaborar na elaboração de regulamentos 
municipais, nas matérias da competência da Divisão;

5.1.7 — Colaborar na implementação do Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) municipal.

5.1.8 — Gerir a informação cartográfica em suporte de papel, a cargo 
da Divisão.

5.1.9 — No âmbito da Gestão Urbanística:
5.1.9.1 — Acompanhar os estudos e emitir os pareceres sobre todas 

as pretensões no domínio do urbanismo e da edificação, relativos aos 
procedimentos administrativos de controlo prévio;

5.1.9.2 — Solicitar à área jurídica a fiscalização e as vistorias ne-
cessárias ao cumprimento das condições estabelecidas nos projetos 
aprovados;

5.1.9.3 — Garantir o acompanhamento e receção das obras de urba-
nização em loteamentos particulares.

5.1.10 — No âmbito do Planeamento e Ordenamento do Território:
5.1.10.1 — Orientar, coordenar e promover os estudos e trabalhos 

de planeamento urbanístico e ordenamento do território municipal, em 
articulação com os restantes serviços municipais;

5.1.10.2 — Planear as redes de infraestruturas, equipamentos e es-
trutura verde do Município;

5.1.10.3 — Acompanhar os estudos e trabalhos de delimitação das 
Reservas Agrícola e Ecológica Nacionais, com as demais entidades 
competentes;

5.1.10.4 — Promover, em articulação com outros serviços municipais, 
a atualização e monitorização dos planos municipais de ordenamento 
do território;

5.1.10.5 — Promover as ações necessárias à avaliação do valor de 
terrenos;

5.1.10.6 — Obter, das entidades respetivas, os pareceres que se tor-
nem necessários à tomada de decisões no âmbito do ordenamento do 
território e do uso dos solos.

5.1.11 — No âmbito da Reabilitação Urbana e Património:
5.1.11.1 — Elaborar planos de recuperação, renovação e revitalização 

dos centros e núcleos históricos do Município;
5.1.11.2 — Participar nos estudos e trabalhos relacionados com a 

qualificação urbana dos centros e núcleos históricos, bem como no 
acompanhamento da sua execução;

5.1.11.3 — Elaborar pareceres técnicos no domínio da reabilitação 
urbana e património e nos procedimentos de controlo prévio nas zonas 
e centros históricos;

5.1.11.4 — Promover os estudos e ações relativas à reabilitação e 
valorização do património histórico municipal, nomeadamente com 
vista à sua classificação.

5.2 — Na Área do Desenvolvimento Económico e Turismo
5.2.1 — Propor e colaborar na definição das estratégias de desenvol-

vimento económico e turístico do Município;
5.2.2 — Promover a execução das medidas definidas pelo Município 

no âmbito da política económica, de turismo e de consumo;
5.2.3 — Promover a elaboração de estudos sectoriais relativos ao 

desenvolvimento económico, nas diversas áreas de atividades do Mu-
nicípio;

5.2.4 — Promover apoio técnico ao setor empresarial, assegurando a 
articulação necessária com os organismos centrais e regionais;

5.2.5 — Promover a cooperação com entidades públicas e privadas, 
na realização de ações inerentes ao desenvolvimento económico do 
Município;

5.2.6 — Promover e colaborar em iniciativas que visem a captação 
de investimento na respetiva área geográfica de atuação;

5.2.7 — Dinamizar e gerir a Rede de Parques Empresariais do Mu-
nicípio, bem como os Mercados Municipais cuja gestão direta está a 
cargo do Município;

5.2.8 — Promover e dinamizar ações em conjunto com os agentes 
económicos, destinadas à valorização e promoção das atividades eco-
nómicas e ou de qualidade, ou outras que importe dinamizar;

5.2.9 — Enquadrar a atuação do Médico Veterinário Municipal;
5.2.10 — Organizar feiras e mercados sob jurisdição municipal;
5.2.11 — Promover e ou colaborar na elaboração de regulamentos 

municipais, nas matérias da competência da Divisão.
5.2.12 — No âmbito do Turismo:
5.2.12.1 — Promover as ações adequadas à valorização turística 

do Município, fomentando a fixação de novas respostas turísticas no 
território;

5.2.12.2 — Gerir o Posto de Turismo e o Moinho Municipal;
5.2.12.3 — Assegurar a participação do Município em iniciativas e 

programas de promoção turística;
5.2.12.4 — Promover, no âmbito dosPosto de Turismo, a informação 

e a animação turística.
5.2.13 — No âmbito de Informação ao Consumidor:
5.2.13.1 — Informar e esclarecer os consumidores sobre os seus 

direitos, em parceria com demais organismos do setor;
5.2.13.2 — Promover a educação e formação dos consumidores, em 

prol da salvaguarda dos seus interesses socioeconómicos, de saúde e 
segurança;

5.2.14 — No âmbito do Gabinete de Apoio ao Empresário:
5.2.14.1 — Assegurar a gestão e utilização de lotes da Rede de Parques 

Empresariais do Município em colaboração com os demais Serviços 
intervenientes;

5.2.14.2 — Promover e dinamizar ações em cooperação com outras 
entidades públicas e privadas e com os agentes económicos, destinadas 
à valorização e promoção da atividade económica local;

5.2.14.3 — Assegurar as atividades relativas à metrologia no âmbito 
das competências do Município;

5.2.14.4 — Assegurar, no âmbito das suas competências e conjunta-
mente com outras entidades responsáveis, o licenciamento das atividades 
económicas;

5.2.14.5 — Assegurar o apoio técnico ao setor empresarial, em ar-
ticulação com outras entidades e organismos centrais e regionais com 
competências nas diversas matérias;

5.2.14.6 — Informar os agentes económicos sobre as potencialidades 
e oportunidades de investimento existentes no Município;

5.3 — Na Área do Ambiente:
5.3.1 — Colaborar na execução de medidas que visem a defesa e 

proteção do meio ambiente;
5.3.2 — Propor ações e medidas de controlo da qualidade do ar, 

controlo do ruído e prevenção da poluição;
5.3.3 — Colaborar com outras entidades competentes na preservação 

e defesa das espécies animais e vegetais em vias de extinção e na pro-
teção do património cultural do Município, nomeadamente das zonas 
de especial interesse ecológico;

5.3.4 — Participar nas organizações intermunicipais existentes e 
colaborar na avaliação do impacto ambiental de projetos, municipais e 
ou intermunicipais;

5.3.5 — Planear e implementar ações de educação ambiental em co-
laboração com a Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas.

5.4 — Na Área de Gestão Florestal
Assegurar o planeamento e controlo florestal nas suas diversas áreas 

de intervenção em articulação com as restantes divisões.

Artigo 10.º
Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas

6 — À Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas com-
pete:

6.1 — Assegurar o exercício das atribuições e competências munici-
pais no âmbito da Educação, Ação Social e Saúde e promover medidas 
de desenvolvimento da Educação em articulação com todos os Agentes 
Educativos, Sociais e de Saúde;

6.2 — Assegurar o exercício das atribuições e competência munici-
pais, no âmbito da Cultura e Desporto, bem como o apoio a instituições, 
entidades e grupos sociais específicos, que desenvolvam a sua ação 
nestes domínios;

6.3 — Assegurar a cooperação técnica e a representação do Muni-
cípio em órgãos de cooperação com outras entidades, no quadro das 
suas atribuições;

6.4 — Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Edu-
cação, conforme legislação em vigor;

6.5 — Assegurar as funções técnicas na Rede Social e na Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, de acordo com as determi-
nações legais e definição do executivo;

6.6 — Monitorizar a Carta Educativa do Município;
6.7 — Emitir parecer sobre o Reordenamento da Rede Escolar;
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6.8 — Monitorizar o Diagnostico Social em parceria com a Rede 
Social e a Divisão de Administração e Finanças;

6.9 — Desenvolver os estudos necessários à avaliação das necessida-
des e definição dos programas municipais de desenvolvimento cultural, 
desportivo, de tempos livres e lazer.

6.10 — Assegurar o planeamento geral do funcionamento do Museu 
Municipal, Bibliotecas e Arquivo Municipal.

6.11 — Assegurar a gestão das infraestruturas e equipamentos cultu-
rais e desportivos municipais;

6.12 — Estimular e apoiar a atividade do movimento associativo, no 
âmbito da prática desportiva, desenvolvimento cultural e artístico, lazer 
e tempos livres, através de programas e projetos de proximidade;

6.13 — Propor regulamentos, protocolos e demais normativos, de 
forma a regular a ação e o apoio municipal no âmbito das suas atri-
buições.

6.14 — Na Área da Ação Social Escolar e Transportes Escolares:
6.14.1 — Assegurar o cumprimento das atribuições legais em matéria 

de ação social Escolar, nomeadamente auxílios económicos e refeições 
escolares, para crianças do pré -  -escolar e do 1.º ciclo;

6.14.2 — Gerir os processos de candidatura aos apoios de ação social 
escolar e de transporte escolar, em articulação com os agrupamentos de 
escolas e assegurar a sua atribuição;

6.14.3 — Garantir os procedimentos do Programa de Generalização 
do Fornecimento de Refeições do 1.º ciclo e extensivo à educação 
pré -escolar;

6.14.4 — Monitorizar os acordos e protocolos estabelecidos com 
outras entidades em matéria de refeições escolares e componente de 
apoio à família;

6.14.5 — Assegurar o cumprimento das atribuições em matéria de 
transportes escolares, organizar e gerir anualmente o plano de transportes 
escolares e consequente funcionamento da rede;

6.14.6 — Gerir os processos de candidatura e atribuição de bolsas de 
estudo para os alunos do Ensino Superior e assegurar o funcionamento 
da Comissão de Analise e Seleção.

6.15 — Na Área da Gestão de Equipamentos e Parque Escolar:
6.15.1 — Garantir o funcionamento e a manutenção ou renovação dos 

equipamentos, dos refeitórios escolares de gestão direta;
6.15.2 — Assegurar o cumprimento dos protocolos com outras enti-

dades, fornecedoras de refeições escolares;
6.15.3 — Implementar e monitorizar as normas a observar nos re-

feitórios escolares relativos à higiene e segurança alimentar, segurança 
dos espaços e equipamentos;

6.15.4 — Avaliar as condições de higiene e segurança dos espaços de 
refeições de entidades prestadoras de refeições escolares;

6.15.5 — Elaborar estudos sobre as carências de infraestruturas e de 
equipamentos educativos e programar a sua renovação ou conservação, 
nos graus de ensino onde tem competências legais;

6.15.6 — Acompanhar as intervenções físicas nos edifícios e espaços 
escolares;

6.15.7 — Assegurar a aquisição e manutenção dos equipamentos do 
pré -escolar e do 1.º ciclo, designadamente mobiliário escolar, material 
didático e equipamento informático;

6.15.8 — Acompanhar, em estreita colaboração com o SMPC e os 
Agrupamentos de Escolas, a implementação dos planos de segurança 
das escolas do 1.º ciclo e do pré -escolar.

6.16 — Na Área da Ação Socioeducativa:
6.16.1 — Assegurar a Componente de Apoio à Família da Educação 

Pré -Escolar (CAF) em articulação com os agrupamentos de escolas e 
informar os processos de candidatura à prestação deste serviço;

6.16.2 — Assegurar parcerias com os agrupamentos de escolas e 
demais estruturas de educação, para promoção de ações socioeducativas 
que potenciem a função social da Escola;

6.16.3 — Propor as formas de apoio às estruturas educativas não 
abrangidas pelas atribuições e competências do Município;

6.16.4 — Promover projetos municipais nas áreas culturais, artísticas, 
desportivas e ambientais, numa perspetiva pedagógica, em articulação 
com demais serviços municipais;

6.16.5 — Desenvolver programas de educação para a saúde em arti-
culação com as estruturas de saúde do Município.

6.17 — Na Área da Ação Social e Saúde:
6.17.1 — Proceder ao atendimento, informação e acompanhamento 

de famílias e indivíduos em situações de carência e encaminhamento 
para as entidades competentes;

6.17.2 — Gerir os processos de candidatura aos apoios à recuperação 
das habitações conforme regulamento, assegurando o funcionamento da 
Comissão de Analise e Seleção;

6.17.3 — Cooperar com entidades que intervêm junto dos grupos 
sociais mais vulneráveis e fomentar parcerias tendentes à resolução das 
situações de vulnerabilidade;

6.17.4 — Realizar diagnósticos socioeconómicos da comunidade, 
em articulação com outras entidades públicas e instituições de solida-
riedade social;

6.17.5 — Promover, no âmbito da Rede Social do Município, a com-
patibilização dos equipamentos, respostas sociais e ações, de acordo 
com as necessidades;

6.17.6 — Assegurar as atividades da Comissão de Proteção de Jovens 
em Risco que lhe sejam acometidas e participar nas reuniões do Núcleo 
Local de Inserção Social;

6.17.7 — Monitorizar o diagnóstico social do Município em articu-
lação com os parceiros da Rede Social;

6.17.8 — Elaborar a Carta Social do Município;
6.17.9 — Emitir parecer sobre os equipamentos sociais e de saúde na 

perspetiva do planeamento estratégico do Município;
6.17.10 — Promover projetos municipais para adoção de estilos de 

vida saudáveis;
6.17.11 — Desenvolver, em parceria, projetos promotores de coesão 

social e outros de proximidade, que minimizem o isolamento social da 
população sénior.

6.18 — Na Área da Cultura:
6.18.1 — Promover oportunidades de desenvolvimento da criação 

artística e cultural, individual e coletiva;
6.18.2 — Promover iniciativas e programas de natureza cultural e 

no âmbito das artes, através dos equipamentos culturais municipais e 
outros espaços públicos;

6.18.3 — Promover a participação alargada de associações, coletivi-
dades e outros agentes culturais no âmbito dos programas de desenvol-
vimento cultural do Município;

6.18.4 — Incentivar a formação artística e musical;
6.18.5 — Gerir a Escola de Musica da Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém e o Auditório Municipal António Chainho.
6.19 — Na Área de Museus e Património:
6.19.1 — Promover o estudo, conservação e promoção do património 

histórico, material e imaterial, edificado e documental do Município;
6.19.2 — Gerir o Museu Municipal e o seu espólio museológico, bem 

como o depositado à sua responsabilidade;
6.19.3 — Prestar apoio técnico ao Museu do Trabalho Rural e a outros 

projetos museológicos que venham a ser criados;
6.19.4 — Promover exposições permanentes e temporárias no âmbito 

do património cultural;
6.19.5 — Elaborar propostas e programas de salvaguarda e divul-

gação do património municipal, nomeadamente exposições, ateliês e 
publicações.

6.20 — Na Área Da Juventude:
6.20.1 — Desenvolver, em parceria com associações juvenis e as-

sociações de estudantes, programas destinados à formação cívica e 
cultural e à juventude;

6.20.2 — Promover o associativismo juvenil e apoiar os seus pro-
jetos.

6.21 — Na Área do Desporto:
6.21.1 — Estabelecer parcerias para utilização pública dos equipa-

mentos e instalações desportivas existentes na área do Município;
6.21.2 — Elaborar estudos sobre a rede de equipamentos despor-

tivos do Município, bem como emitir parecer sobre futuros equipa-
mentos;

6.21.3 — Promover a articulação das atividades desportivas no Muni-
cípio, fomentando a participação alargada das associações, coletividades, 
clubes e outras organizações;

6.21.4 — Conceber e implementar programas de prática desportiva 
e atividade física para diversos públicos;

6.21.5 — Gerir os equipamentos desportivos municipais sob gestão 
direta, nomeadamente as Piscinas Municipais e o Pavilhão Municipal 
de Desportos.

6.22 — Na Área das Bibliotecas e Arquivo:
6.22.1 — Gerir as Bibliotecas Municipais de Santiago do Cacém e de 

Vila Nova de Santo André, bem como o Arquivo Municipal;
6.22.2 — Promover a rede de leitura pública municipal e desenvolver 

projetos de animação e promoção da leitura para vários públicos;
6.22.3 — Fortalecer as parcerias com as Bibliotecas Escolares do 

Município;
6.22.4 — Promover o acesso dos munícipes às novas tecnologias e à 

comunicação on -line e gerir o Espaço Internet do Cercal;
6.22.5 — Gerir a documentação semiativa e inativa do Município e 

colaborar com a DAF no processo de gestão documental;
6.22.6 — Desenvolver ações que visem a preservação e segurança 

das espécies documentais, com relevância para a história do concelho;
6.22.7 — Promover a acessibilidade ao acervo histórico documental, 

através de ações pedagógicas de divulgação.
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CAPÍTULO III

Do Despacho do Presidente

Artigo 11.º
Subunidades

1 — São criadas quatro subunidades orgânicas integradas nas unidades 
orgânicas flexíveis:

1.1 — Divisão de Administração e Finanças
a) Secção de Administração Geral;
b) Secção de Aprovisionamento e Património;
c) Secção de Recursos Humanos.

1.2 — Divisão de Sustentabilidade e Competitividade do Território
a) Secção de Administração Urbanística.

2 — À Secção de Administração Geral compete:
2.1 — Coordenar o sistema de registo e controlo de expediente;
2.2 — Executar as tarefas inerentes à receção, classificação, distribui-

ção e expedição de correspondência e outros documentos;
2.3 — Manter atualizados os ficheiros de suporte e controlo da cor-

respondência recebida e enviada;
2.4 — Assegurar a afixação de editais;
2.5 — Superintender o expediente geral do Município em articulação 

com os planos de classificação de arquivo;
2.6 — Colaborar na atualização sistemática do plano de classificação;
2.7 — Efetuar a cobrança coerciva das dívidas ao Município que a 

lei determine, instaurando, organizando e promovendo a execução dos 
respetivos processos, com base nas certidões de dívida emitidas pelos 
serviços competentes e seguindo, com as necessárias adaptações, os ter-
mos estabelecidos no Código do Procedimento e Processo Tributário;

2.8 — Realizar penhoras e lavrar os autos correspondentes;
2.9 — Elaborar certidões de dívida para apresentação nos tribunais 

judiciais e reclamações de créditos;
2.10 — Cumprir diligências solicitadas por outras câmaras muni-

cipais (cartas precatórias, ofícios precatórios, etc.), relacionadas com 
esta atividade;

2.11 — Promover a declaração em falhas das dívidas incobráveis;
2.12 — Promover a extinção e arquivamento de processos executivos 

relativamente aos quais hajam sido emitidos, oficiosamente ou a reque-
rimento do interessado, títulos de anulação das dívidas exequendas por 
erros imputáveis aos serviços emissores.

2.13 — Proceder à organização dos processos ligados à emissão 
de licenças e taxas municipais que pela sua natureza não respeitem as 
funções definidas para outros serviços;

2.14 — Assegurar o apoio reprográfico aos serviços;
2.15 — Zelar pela manutenção e funcionamento do equipamento da 

reprografia;
2.16 — Controlar os custos com o serviço reprográfico;
2.17 — Assegurar as tarefas inerentes aos recenseamentos e processos 

eleitorais, ao serviço militar e inquéritos administrativos;
2.18 — Coordenar a elaboração de projetos de regulamentação sobre 

liquidação e cobrança de taxas;
2.19 — Fazer o registo centralizado de posturas, regulamentos e 

normas internas de serviço organizando o respetivo arquivo;
3 — À Secção de Aprovisionamento e Património compete:
3.1 — Organizar, acompanhar e controlar os processos de compras, co-

ordenando a preparação, quando se torne necessário, de programas de con-
curso e cadernos de encargos para concursos de aquisição de bens e serviços;

3.2 — Manter atualizados os registos dos ficheiros de fornecedores 
e de materiais do armazém;

3.3 — Rececionar as faturas e providenciar a sua conferência;
3.4 — Estudar medidas e técnicas de gestão de stocks, assegurando 

a sua eficiência e eficácia;
3.5 — Satisfazer as requisições internas através do material existente 

em armazém;
3.6 — Rececionar, conferir, arrumar e manter em bom estado de 

conservação os materiais fornecidos;
3.7 — Elaborar o inventário anual de existências;
3.8 — Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro dos bens 

móveis e imóveis do Município;
3.9 — Providenciar a inscrição na Repartição de Finanças e registo na 

Conservatória do Registo Predial dos bens imóveis do Município;
3.10 — Prestar informações aos diversos serviços com vista à elabo-

ração de estudos de rentabilização do património municipal;
3.11 — Preparar a outorga de contratos, protocolos ou escrituras em 

que o Município seja interveniente, relativamente a empreitadas, for-
necimentos de bens e serviços, aquisição e alienação de bens imóveis, 
arrendamentos, seguros (exceto os de pessoal), e locação financeira, 
excluindo -se os contratos de pessoal, energia elétrica, água e telefones;

3.12 — Instruir os correspondentes processos e submetê -los a visto 
do Tribunal de Contas;

3.13 — Efetuar a liquidação e controlo da cobrança das receitas 
provenientes de arrendamentos e alienação de bens imóveis;

3.14 — Assegurar a gestão, utilização e atribuição de lotes municipais 
para habitação;

3.15 — Preparar o processo administrativo de hastas públicas para 
alienação de bens patrimoniais do Município.

4 — À Secção de Recursos Humanos compete:
4.1 — Colaborar na elaboração de normas de gestão de recursos 

humanos;
4.2 — Coordenar o tratamento dos dados estatísticos necessários para 

a gestão dos recursos humanos;
4.3 — Tratar a legislação sobre recursos humanos e assegurar a ela-

boração e difusão de informação ao pessoal;
4.4 — Colaborar na elaboração e alteração do Mapa de Pessoal do 

Município;
4.5 — Colaborar, nos termos da lei, nos processos de inquérito e 

disciplinares;
4.6 — Na área da Gestão de Carreiras e de Recrutamento:
4.6.1 — Organizar e atualizar os processos individuais dos traba-

lhadores;
4.6.2 — Instruir os processos de aposentação;
4.6.3 — Promover o expediente relativo à avaliação de desempenho;
4.6.4 — Promover a abertura dos procedimentos concursais, de re-

crutamento e seleção de pessoal;
4.6.5 — Prestar apoio aos júris dos procedimentos concursais;
4.6.6 — Assegurar o expediente relativo à contratação de pessoal;
4.6.7 — Promover os processos de contratação de pessoal em regime 

de prestação de serviços.
4.7 — Na área do Processamento:
4.7.1 — Promover o processamento de remunerações e outros abonos;
4.7.2 — Efetuar o controlo da assiduidade e assegurar a gestão dos 

elementos relativos a férias, faltas e licenças dos trabalhadores;
4.7.3 — Proceder à estimativa anual das verbas a orçamentar em 

despesas de pessoal e à sua revisão;
4.7.4 — Instruir todos os processos referentes a prestações sociais 

dos trabalhadores;
4.7.5 — Assegurar os pedidos de juntas médicas e verificação do-

miciliária da doença;
4.7.6 — Elaborar as declarações solicitadas pelos trabalhadores no 

âmbito da sua competência.
5 — À Secção de Administração Urbanística compete:
5.1 — Garantir o atendimento e apoio aos munícipes no âmbito da 

atividade da Divisão e prestar os esclarecimentos necessários sobre o 
andamento e despachos emitidos nos procedimentos;

5.2 — Receber os requerimentos, instruir os respetivos processos 
e encaminha -los para análise e decisão, com recolha de pareceres e 
informações técnicas necessárias ao andamento dos processos cuja 
gestão é da sua competência;

5.3 — Fornecer plantas de localização relacionadas com os planos mu-
nicipais de ordenamento do território e com alvarás de loteamentos;

5.4 — Gerir os processos de licenciamento, comunicação prévia ou 
autorização relativos a obras, operações de loteamento com ou sem 
obras de urbanização, destaques, ocupação de via pública por motivos 
de obras e outros da competência da Divisão;

5.5 — Emitir pareceres e informações de caráter administrativo em 
atos específicos das atribuições da Secção;

5.6 — Proceder à emissão de certidões, notificações, alvarás, registos 
e cálculo de taxas no âmbito das competências da Divisão;

5.7 — Organizar e gerir o arquivo dos processos na Secção, segundo 
as regras gerais estabelecidas;

5.8 — Efetuar os procedimentos relativos à divulgação de processos 
sujeitos a discussão pública;

5.9 — Receber, organizar e encaminhar as reclamações relativas a obras 
particulares, solicitando os pareceres e vistorias necessárias para resposta.

Artigo 12.º
Gabinete de Apoio ao Presidente

Ao Gabinete de Apoio ao Presidente (GAP) compete prestar assessoria 
técnica e administrativa, nomeadamente nos domínios do secretariado, 
da ligação com os órgãos do Município e das Freguesias e das relações 
institucionais.

Artigo 13.º
Serviço Municipal de Proteção Civil

1 — O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) é integrado 
funcionalmente na Divisão de Projeto e Obras e dirigido, nos termos da 
legislação em vigor, pelo Presidente da Câmara Municipal.
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2 — Ao Serviço Municipal de Proteção Civil compete:
2.1 — Assegurar o funcionamento dos organismos municipais de 

proteção civil, bem como centralizar, tratar e divulgar toda a informação 
recebida relativa à proteção civil municipal.

2.2 — No âmbito do planeamento e operações:
a) Acompanhar a elaboração e atualizar o plano municipal de emer-

gência e os planos especiais, quando estes existam;
b) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC;
c) Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos 

recursos existentes no concelho, com interesse para o SMPC;
d) Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e con-

sequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afetar 
o Município, em função da magnitude estimada e do local previsível 
da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, 
quando possível, a sua manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos 
das suas consequências previsíveis;

e) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes 
ocorridas no Município, bem como sobre elementos relativos às con-
dições de ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às respetivas 
consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações 
empreendidas em cada caso;

f) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro 
em situação de emergência;

g) Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em 
situação de emergência;

h) Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a execu-
ção de exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação eficaz 
de todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil;

i) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 
soluções que considere mais adequadas.

2.3 — Nos domínios da prevenção e segurança:
a) Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados;
b) Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros;
c) Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança;
d) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, prepa-

rando e organizando as populações face aos riscos e cenários previsíveis;
e) Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, 

dirigidas a segmentos específicos da população alvo, ou sobre riscos 
específicos em cenários prováveis previamente definidos;

f) Fomentar o voluntariado em proteção civil;
g) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 

soluções que entenda mais adequadas.

2.4 — No referente à informação pública:
a) Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação 

com importância para a proteção civil;
b) Divulgar a missão e estrutura do SMPC;
c) Recolher a informação pública emanada das comissões e gabinetes 

que integram o SMPC destinada à divulgação pública relativa a medidas 
preventivas ou situações de catástrofe proteção civil junto dos munícipes 
com vista à adoção de medidas de autoproteção;

d) Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as orien-
tações, medidas preventivas e procedimentos a ter pela população para 
fazer face à situação;

e) Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do presi-
dente da câmara municipal ou vereador com competências delegadas.

Artigo 14.º
Gabinete Técnico Florestal

1 — O Gabinete Técnico Florestal (GTF) é integrado funcionalmente 
na Divisão de Sustentabilidade e Competitividade do Território (DSCT), 
ao qual competindo assegurar o planeamento e controle de execução ao 
nível florestal nas áreas de intervenção em articulação com as restantes 
divisões, caberá:

1.1 — No âmbito do Planeamento:
a) Elaborar e atualizar o Plano Municipal/Intermunicipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI/PIDFCI) e o Plano Operacional 
Municipal (POM);

b) Elaborar projetos e coordenar o desenvolvimento de ações de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI);

c) Participar nas tarefas de planeamento de proteção civil, bem como 
de ordenamento/planeamento do território do Município, com especial 
incidência nos espaços rurais;

1.2 — No âmbito Operacional:
a) Acompanhar os Programas de Ação previstos no PMDFCI/PIDFCI 

e no POM;

b) Promover o cumprimento das competências atribuídas ao Município 
no Sistema Nacional de DFCI;

c) Coadjuvar o Presidente da Câmara Municipal na Comissão Muni-
cipal de DFCI e na Comissão Municipal de Proteção Civil em reuniões 
e situações de emergência, nomeadamente quando relacionadas com 
incêndios florestais;

d) Centralizar a informação relativa aos incêndios florestais e acom-
panhar a divulgação diária do índice de risco de incêndio.

1.3 — No âmbito Administrativo, de Gestão e Controlo:
a) Emitir propostas, pareceres e informações relativas à área florestal 

e de DFCI;
b) Gerir o Sistema de Informação Geográfica e as bases de dados 

de DFCI.

Artigo 15.º
Manutenção de Comissões de Serviço

1 — Até ao final do respetivo período são mantidas as comissões de 
serviço dos dirigentes em funções à data da entrada em vigor da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, a saber:

José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves — Diretor do Departamento 
de Administração e Finanças

Ana Luisa Sobral Godinho dos Santos Guerreiro — Diretora do De-
partamento de Obras Municipais e Ambiente

Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço — Chefe da 
Divisão de Administração Geral e Financeira

Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso — Chefe da Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos

Luís Miguel Gorgulho Guerreiro — Chefe da Divisão de Informática
Pedro António da Silva Mendes Tojinha — Chefe da Divisão de 

Planeamento e Qualidade — Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Turismo

Ana Filipa Dias Zorrinho — Chefe da Divisão Jurídica
António José Bento Ferreira — Chefe da Divisão de Projetos Municipais
José Carlos Nabais Correia — Chefe da Divisão de Obras Municipais 

e Equipamentos
Cláudia Rita da Silva Jorge — Chefe da Divisão de Serviços Ur-

banos
Silvia Catarina da Silva Figueiredo Barros — Dirigente Intermédio 

3.º Grau — Serviço de Salubridade Urbana e Espaços Verdes
Susana Isabel Pereira Espada — Chefe da Divisão de Ambiente e 

Saneamento Básico
Susana Maria Simões Vasco de Resende — Chefe da Divisão de 

Comunicação
Robertina Maria Calado Pereira Pinela — Chefe da Divisão de Edu-

cação, Ação Social e Saúde
Célia Maria Gonçalves Soares — Chefe da Divisão de Cultura e Desporto
Pedro Miguel Varela Pereira Vilhena — Dirigente Intermédio 

3.º Grau — Serviço Municipal de Desporto
Maria Luisa Ferreira Gomes — Dirigente Intermédio 3.º Grau — Ser-

viço Municipal de Bibliotecas e Arquivo
Elsa Paula de Sousa Figueiredo Grade — Chefe da Divisão de Orde-

namento e Gestão Urbanística

2 — A manutenção das comissões de serviço, referidas no número 
anterior, determina a suspensão dos efeitos da correspondente adequa-
ção orgânica.

22 de Janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Vitor Proença.

Organograma dos Serviços Municipais: Unidades Flexíveis 
e Subunidades 
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 MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Despacho n.º 1658/2013
Para os devidos efeitos e de harmonia com o disposto no n.º 6 do ar-

tigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna -se público 
o Regulamento de Organização dos Serviços da Câmara Municipal de 
S. Brás de Alportel, aprovado pela Assembleia Municipal, na sua sessão 
ordinária de 17 de dezembro de 2012, sob proposta da Câmara Municipal 
aprovada na reunião ordinária de 04 de dezembro de 2012.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
António Paulo Jacinto Eusébio.

Regulamento de Organização dos Serviços 
da Câmara Municipal de São Brás de Alportel

Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro estabeleceu um novo 

enquadramento jurídico da organização dos serviços das Autarquias 
Locais.

De acordo com o diploma atrás mencionado a organização, a es-
trutura e o funcionamento dos serviços da administração autárquica 
devem orientar -se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da ra-
cionalização de meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, 
da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia 
de participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios cons-
titucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código 
do Procedimento Administrativo.

A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto veio introduzir alterações ao es-
tatuto do pessoal dirigente das autarquias locais, e estabelecer limites 
relativamente ao número de cargos dirigentes nos municípios, tendo em 
conta a população existente no respetivo concelho.

O n.º 1 do artigo 25.º da supracitada lei estipula que os municípios 
devem aprovar a adequação das estruturas orgânicas até 31 de dezem-
bro de 2012, tendo em consideração as novas regras e critérios agora 
estipulados.

Determina o Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro que compete 
à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprova-
ção do modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear, definindo 
as correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número 
máximo de unidades orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas, equipas 
multidisciplinares e equipas de projeto.

A melhoria contínua na prestação de serviços aos Munícipes é 
hoje um dos maiores desafios da gestão municipal, acarretando a 
introdução de novas técnicas de organização e de gestão das Autar-
quias, sobretudo no cumprimento dos desejos da eficiência, eficácia 
e desburocratização.

O objetivo do presente regulamento consiste na promoção de uma ad-
ministração mais eficiente e modernizada, que contribua para a melhoria 
das condições de exercício da missão e das atribuições do Município.

CAPÍTULO I

Objetivos e princípios de funcionamento dos serviços

Artigo 1.º

Objetivos

A estrutura orgânica da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel é 
um instrumento de gestão destinado a prosseguir as suas atribuições com 
eficiência e eficácia, contribuindo para o desenvolvimento económico 
e social do município e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

Artigo 2.º

Princípios gerais de organização

O Município de S. Brás de Alportel e os seus serviços prosseguem, 
nos termos e formas previstos na lei, fins de interesse público municipal, 
tendo como missão primordial das suas atividades, o desenvolvimento 
social, cultural, económico e geográfico do município, de forma a propor-
cionar a melhoria das condições gerais dos seus munícipes, no respeito 
pelo património edificado, pelo ambiente e pelos legítimos interesses 
dos seus habitantes.

Artigo 3.º
Princípios de funcionamento dos serviços

No desenvolvimento das suas atividades, os órgãos autárquicos e os 
serviços têm em consideração os princípios constantes do Código do Pro-
cedimento Administrativo e do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro, designadamente os seguintes:

a) Da legalidade, que se traduzirá no respeito à lei e ao direito;
b) Da prossecução do interesse publico, que levará a dar prioridade 

aos interesses dos cidadãos em geral, sem violar os interesses e direitos 
das pessoas que a lei protege;

c) Da justiça, que se concretizará em tratamento justo dos cidadãos 
pelos serviços e agentes do município;

d) Da desburocratização e eficácia, que levará ao aumento da produ-
tividade dos meios utilizados pelo município, sem prejuízo da qualidade 
dos bens e serviços produzidos;

e) Da fundamentação dos atos administrativos, que se traduzirá na 
enunciação dos fundamentos de facto e de direito das deliberações e 
decisões, nas situações que a lei prevê;

f) Da publicidade das deliberações dos órgãos e despachos individuais, 
quando destinados a ter eficácia externa;

g) Da boa -fé, assente no pressuposto de que os trabalhadores do mu-
nicípio e os munícipes devem agir segundo as regras da boa -fé;

h) Da eficácia e da eficiência;
i) Da aproximação dos serviços aos cidadãos.

Artigo 4.º
Superintendência e descentralização de decisões

1 — A Câmara Municipal, o seu presidente e os vereadores com 
competências delegadas exercerão permanente superintendência sobre 
os serviços, garantindo, através da adoção de medidas que se tornem 
necessárias, a correta atuação dos mesmos, para o que promoverá a 
adequação e o aperfeiçoamento das estruturas e métodos de trabalho.

2 — A delegação de competências é uma das formas privilegiadas de 
descentralização de decisões.

3 — Os dirigentes dos serviços exercem os poderes que lhes forem 
delegados, nos termos admitidos pela lei e nas formas aí previstas.

4 — Os dirigentes deverão propor medidas conducentes a uma maior 
aproximação dos serviços de que são responsáveis às respetivas popu-
lações, nomeadamente através da descentralização dos serviços muni-
cipais, segundo critérios técnicos e económicos aceitáveis ou através 
de descentralização dos serviços municipais.

CAPÍTULO II

Estrutura orgânica

Artigo 5.º
Modelo da estrutura orgânica

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de 
estrutura hierarquizada, representado no organograma constante do 
anexo I.

Artigo 6.º
Composição da estrutura orgânica

1 — A estrutura dos serviços municipais é constituída pelas seguintes 
unidades orgânicas:

1.1 — Número máximo de unidades orgânicas flexíveis — 4 (quatro):
a) Divisão Administrativa Municipal (DAM);
b) Divisão Financeira e Patrimonial (DFP);
c) Divisão Técnica Municipal (DTM);
d) Divisão de Educação, Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento 

(DESCAD);

1.2 — Número máximo total de subunidades orgânicas — 7 (sete):
a) Secção de Recursos Humanos;
b) Secção de Expediente e Arquivo;
c) Secção Administrativa de Águas e Saneamento;
d) Secção de Contabilidade;
e) Secção de Apoio Administrativo da Unidade de Urbanismo, Pla-

neamento e Ordenamento do Território;
f) Secção de Apoio Administrativo de Obras Municipais e Serviços 

Urbanos;
g) Secção de Apoio Administrativo à Educação.
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CAPÍTULO III

Atribuições e competências dos serviços

Artigo 7.º
Competências e funções comuns aos serviços

Para além do processamento ordinário do expediente, constituem 
funções comuns de todas as unidades orgânicas com especial relevância 
das respetivas chefias:

a) Coordenar, sem prejuízo dos poderes de hierarquia, a atividade da 
unidade sob sua dependência;

b) Zelar pela qualificação profissional dos trabalhadores da respetiva 
unidade orgânica, propondo a frequência de ações de formação e de 
formação/ação que se mostrem convenientes, tendo em vista o aumento 
da produtividade, eficiência e qualidade dos serviços;

c) Observar escrupulosamente a legislação em vigor nos procedimen-
tos administrativos em que intervenham;

d) Emitir informações com vista à emissão de decisões ou deliberações 
que careçam de fundamentação;

e) Assegurar atempadamente a execução das decisões ou deliberações 
dos órgãos municipais;

f) Dar conhecimento célere e eficaz das informações que se revelem 
necessárias ao funcionamento dos serviços.

SECÇÃO I

Serviços de Assessoria, Apoio e Coordenação

Artigo 8.º
Gabinetes

1 — Os serviços de Assessoria, Apoio e Coordenação são os seguintes:
a) Gabinete de Apoio à Presidência;
b) Gabinete de Comunicação;
c) Gabinete de Fiscalização Sanitária;
d) Gabinete de Informática;
e) Gabinete de Proteção Civil e Defesa das Florestas;
f) Gabinete Jurídico.

Artigo 9.º
Gabinete de Apoio à Presidência

1 — Ao Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) compete em geral:
a) Assessorar o presidente e vereadores a tempo inteiro nos domínios 

da preparação das suas atuações políticas e administrativas, colhendo 
e tratando os elementos para a elaboração das propostas a submeter 
aos órgãos municipais ou para tomada de decisões no âmbito dos seus 
poderes próprios ou delegados;

b) Coordenar e executar atividades inerentes à assessoria, secretariado, 
protocolos da Presidência e assegurar a interligação entre os diversos 
órgãos autárquicos do município;

c) Assegurar a representação do presidente nos atos que forem por 
este determinados;

d) Promover os contactos com os diversos serviços da Câmara Mu-
nicipal ou órgãos da Administração;

e) Organizar a agenda e as audiências públicas e desempenhar as 
restantes tarefas que lhe sejam cometidas pelo presidente;

f) Coordenação e apoio à informação destinada ao Gabinete de Co-
municação;

g) Organizar o protocolo de cerimónias oficiais do município;
h) Organizar receções e eventos promocionais análogos;
i) Exercer as demais funções que lhe sejam cometidas pelo Presidente 

da Câmara ou Vereadores a Tempo inteiro.

2 — O Gabinete de Apoio à Presidência é coordenado por um chefe 
de gabinete, coadjuvado por um adjunto e um secretário. Os vereadores 
a tempo inteiro dispõem de um secretário para apoio às suas atividades.

Artigo 10.º
Gabinete de Comunicação

Ao Gabinete de Comunicação:
a) Garantir a divulgação interna e externa, da atividade da Câmara 

Municipal e dos seus serviços, quer por via de suportes próprios, quer 
através de notas informativas remetidas aos órgãos de comunicação 
social local ou por outros meios que se revelem adequados;

b) Recolher, e analisar, toda a informação divulgada pelos órgãos de 
comunicação social referentes ou de interesse para o concelho e para a 
ação autárquica e manter o arquivo de imprensa atualizado;

c) Colaborar na realização de conferências de imprensa e outros 
eventos de cariz comunicacional, sob coordenação do Gabinete de 
Apoio à Presidência;

d) Assegurar a aquisição de jornais, revistas e outras publicações de 
interesse para a autarquia local, de acordo com as orientações definidas 
pelos responsáveis;

e) Contribuir para a modernização administrativa, mediante a imple-
mentação de estratégias de comunicação;

f) Coordenar o balcão on -line da Câmara Municipal, na sua página 
oficial na internet e manter atualizados os conteúdos de todas as plata-
formas on -line da autarquia;

g) Promover a implementação de mecanismos que facilitem o acesso dos 
munícipes a documentos oficiais do interesse geral e dos interesses próprios 
legítimos nomeadamente atas, regulamentos e normas, planos de ordena-
mento e outros, nas mais diversas áreas e competências da Câmara Municipal;

h) Colaborar na preparação, organização e acompanhamento de ceri-
mónias protocolares, atos públicos ou outros eventos promovidos pela 
autarquia, sob coordenação do Gabinete de Apoio à Presidência;

i) Assegurar a cobertura noticiosa e registo fotográfico e audiovisual 
das iniciativas e eventos organizados pela autarquia;

j) Manter atualizado um ficheiro de entidades públicas e ou privadas, 
de forma a mantê -las permanentemente informadas sobre as atividades 
municipais que lhes digam diretamente respeito;

k) Manter atualizada a base de dados de contactos e endereços do 
protocolo local, regional e nacional;

l) Implementar metodologias e conceber suportes de informação 
dirigidos aos munícipes nas diferentes matérias da ação municipal que 
respondam aos diversos serviços municipais;

m) Coordenar a elaboração e implementação dos planos de comunica-
ção relativos à promoção das iniciativas e eventos da Câmara Municipal 
em articulação com o Gabinete de Apoio à Presidência;

n) Assegurar a conceção, impressão e distribuição dos meios de co-
municação, catalogar e manter atualizada a base de trabalho executado;

o) Promover a edição de publicações de caráter informativo sobre 
as atividades da Câmara Municipal, e outras publicações realizadas e 
apoiadas pela Câmara Municipal;

p) Elaborar e implementar planos de comunicação e de sinalética 
relativos a edifícios e serviços da Câmara Municipal;

q) Coordenar o funcionamento do Gabinete do Munícipe, prestando 
apoio no âmbito da organização e informação.

Artigo 11.º
Gabinete de Fiscalização Sanitária

Compete aos Serviços de Fiscalização Sanitária:
a) Colaborar na execução das tarefas de inspeção e controlo hígio-

-sanitário das instalações para alojamento de animais, dos produtos de 
origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde 
se abatam, preparem, produzam, transformem, fabriquem, conservem, 
armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem animal 
e seus derivados;

b) Emitir pareceres, nos termos da legislação vigente, sobre as insta-
lações e estabelecimentos referidos na alínea anterior;

c) Proceder à fiscalização sanitária de mercados e feiras, exposições 
e concursos de animais;

d) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao 
movimento nosonecrológico dos animais;

e) 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 episódico e epidémico;

f) Emitir guias sanitárias de trânsito,
g) Participar nas campanhas de saneamento ou profilaxia determinadas 

pela autoridade sanitária veterinária nacional do respetivo município;
h) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos 

de interesse pecuário e ou económico e prestar informações técnicas 
sobre abertura de novos estabelecimentos de comercialização, de pre-
paração e transformação de produtos de origem animal;

i) Responsabilidade pelo bem -estar e saúde animal dos animais da 
“Quinta do Peral”.

Artigo 12.º
Gabinete de Informática

Ao Gabinete de Informática (GI) compete:
a) Promover a gestão e a arquitetura dos sistemas de informação do 

Município;
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b) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, nor-
malizar os modelos de dados e estruturar os conteúdos e fluxos infor-
macionais da organização e definir as normas de acesso e níveis de 
confidencialidade da informação;

c) Definir e desenvolver as medidas necessárias à segurança e in-
tegridade da informação e especificar as normas de salvaguarda e de 
recuperação da informação;

d) Realizar os estudos de suporte às decisões de implementação de 
processos e sistemas informáticos e à especificação e contratação de 
tecnologias de informação e comunicação e de empresas de prestação 
de serviços de informática;

e) Colaborar com a Divisão Administrativa Municipal na definição 
de políticas de formação dos trabalhadores do município na área das 
Tecnologias da Informação e Comunicação;

f) Assegurar a conceção e a manutenção das infraestruturas tecno-
lógicas;

g) Configurar e instalar peças do suporte lógico de base, englobando, 
designadamente, os sistemas operativos e utilitários associados, os 
sistemas de gestão de redes informáticas, de base de dados, e todas as 
aplicações e produtos de uso geral, assegurando a respetiva gestão e 
operacionalidade;

h) Configurar, gerir e administrar os recursos dos sistemas físicos 
e aplicacionais instalados, de forma a otimizar a utilização e partilha 
das capacidades existentes e a resolver os incidentes de exploração, e 
elaborar as normas e a documentação técnica a que deva obedecer a 
respetiva operação;

i) Assegurar a aplicação dos mecanismos de segurança, confidenciali-
dade e integridade da informação armazenada e processada e transportada 
nos sistemas de processamento e redes de comunicação utilizados;

j) Apoiar os utilizadores na operação dos equipamentos e definir 
procedimentos de uso geral necessários a uma fácil e correta utilização 
de todos os sistemas instalados;

k) Instalar componentes de hardware e software, assegurando a res-
petiva manutenção e atualização.

Artigo 13.º
Gabinete de Proteção Civil e Defesa das Florestas

1 — À Proteção Civil (PC) compete a coordenação das operações de 
prevenção, socorro e assistência em situações de risco coletivo, catástrofe 
e calamidade pública, nos seguintes moldes:

a) Atuar no levantamento e análise de situações de risco, de pessoas 
e bens, suscetíveis de acionarem meios de proteção civil;

b) Apoiar e, quando for caso disso, coordenar as operações de so-
corro às populações atingidas por efeitos de catástrofe ou calamidade 
pública;

c) Promover o realojamento e acompanhamento dos munícipes atin-
gidos por situações de catástrofe ou de calamidade, em articulação com 
os agentes locais de proteção civil e os serviços competentes adstritos 
à Divisão Técnica Municipal;

d) Promover e acompanhar, com as entidades competentes, a execução 
de programas de limpeza, beneficiação e acesso às matas e florestas;

e) A este gabinete compete ainda: elaborar normativos internos de 
funcionamento das comissões municipais e da estrutura municipal dos 
respetivos serviços;

f) Promover ações de sensibilização e informação das populações 
para a autoproteção.

2 — À Defesa das Florestas compete:
a) Exercer todas as tarefas por lei atribuídas aos Gabinetes Técnicos 

Florestais (GTF’s);
b) Elaborar e atualizar o Plano Municipal de Defesa das Florestas 

Contra Incêndios (PMDFCI);
c) Participar nas tarefas de planeamento e ordenamento dos espaços 

rurais do município;
d) Acompanhar os programas de Ação previstos no Plano Municipal 

de Defesa das Florestas Contra Incêndios (PMDFCI);
e) Centralizar a informação relativa aos incêndios florestais (áreas 

ardidas, pontos de início e causas de incêndios);
f) Assegurar o relacionamento com as entidades, públicas e privadas 

de Defesa das Florestas Contra Incêndios;
g) Promover o cumprimento do estabelecido no Sistema Nacional de 

Defesa de Floresta Contra Incêndios, relativamente às competências aí 
atribuídas aos municípios;

h) Proceder ao acompanhamento do Índice de Risco de Incêndio e 
sua divulgação quando houver conveniência;

i) Apoiar o funcionamento da Comissão Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) e coadjuvar o presidente desta 
Comissão;

j) Supervisionar e controlar a qualidade das obras municipais subcon-
tratadas no âmbito de Defesa da Floresta Contra Incêndios;

k) Emitir propostas e pareceres no âmbito das medidas e ações de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios;

l) Participar em Ações de Formação e Treino no âmbito da Defesa 
da Floresta Contra Incêndios, designadamente nas promovidas pela 
Autoridade Florestal Nacional ou por ela divulgadas;

m) Acompanhamento da legislação em vigor relativa à defesa da 
floresta;

n) Elaborar anualmente o Plano Operacional Municipal (POM);
o) Gerir o sistema de base de dados em Sistema de Informação Geo-

gráfica de informação de Defesa da Floresta Contra Incêndios e produção 
de cartografia;

p) Participar em ações de sensibilização sobre a temática florestal.

Artigo 14.º
Gabinete Jurídico

1 — O Gabinete Jurídico (GJ) presta serviços diretos não só à Câmara 
Municipal e a todas as suas unidades orgânicas, bem como ao seu pre-
sidente e está na dependência hierárquica e funcional deste.

2 — Compete ao Gabinete Jurídico:
a) Prestar informações técnico -jurídicas sobre quaisquer processos 

que lhe sejam submetidos pela Câmara Municipal, pelo presidente ou 
pelos vereadores a tempo inteiro, designadamente:

b) Encarregar -se dos inquéritos, por determinação da entidade com-
petente;

c) Intervir e instruir em matéria jurídica, os processos graciosos;
d) Acompanhar os processos de declaração de utilidade pública e 

expropriação;
e) Emitir informações sobre reclamações, recursos, petições e expo-

sições sobre atos praticados pelos órgãos municipais ou pelos serviços;
f) Participar na elaboração e ou revisão de posturas e regulamentos 

municipais;
g) Prestar a assessoria jurídica que se mostrar necessária no âmbito 

dos serviços municipais em geral;
h) Instruir processos de contraordenações.

SECÇÃO II

Da Divisão Administrativa Municipal

Artigo 15.º
Divisão Administrativa Municipal

1 — A Divisão Administrativa Municipal, chefiada por um Chefe 
de Divisão, diretamente dependente do Presidente da Câmara, ao qual 
compete orientar e zelar pelo normal funcionamento da divisão.

2 — À Divisão Administrativa Municipal (DAM) compete assegurar 
a atividade administrativa da Câmara Municipal, quando, nos termos 
do presente regulamento, esta função não estiver cometida a outros 
serviços.

3 — Compete, ainda, na generalidade, à Divisão Administrativa 
Municipal:

a) Assegurar a assessoria técnico -administrativa à Câmara Municipal;
b) Supervisionar e acompanhar os processos com vista aos atos elei-

torais;
c) Certificar e autenticar todos os documentos e atos oficiais da Câ-

mara Municipal, promovendo a publicação de editais;
d) Promover, em colaboração com os restantes serviços municipais, 

medidas de gestão de recursos humanos;
e) Preparar a ordem do dia das reuniões da Câmara Municipal, con-

tendo os assuntos que irão ser nelas apreciados;
f) Secretariar as reuniões da Câmara Municipal, subscrever e assinar 

as respetivas atas que serão objeto de tratamento informático na secção 
de expediente e arquivo;

g) Proceder à organização dos sistemas de arquivo de documentação 
e providenciar pela sua atualização;

h) Organizar a correspondência remetida aos diferentes órgãos do 
município, bem como assegurar o expediente destes;

i) Elaborar o mapa de pessoal do Município;
j) Conceber, propor e implementar novas técnicas e metodologias de 

trabalho, com vista à modernização administrativa dos diversos serviços 
camarários sob sua responsabilidade;

k) Proceder ao levantamento das necessidades de formação e dinami-
zar o correspondente plano anual de formação profissional;

l) Assegurar o cumprimento da prestação de informação a entidades 
externas;
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m) Submeter a despacho do presidente ou dos vereadores a tempo 
inteiro com competências delegadas, os assuntos da sua competência;

n) Assinar ofícios de mero expediente para que tenha recebido de-
legação;

o) Exercer as demais competências que lhe sejam delegadas pelo 
presidente e vereadores a tempo inteiro com competências delegadas.

Artigo 16.º

Composição da Divisão Administrativa Municipal

Na direta dependência do chefe da Divisão Administrativa Municipal 
funcionam as seguintes secções e serviços:

a) Secção de Recursos Humanos;
b) Secção de Expediente e Arquivo;
c) Serviço de Taxas e Licenças;
d) Secção Administrativa de Águas e Saneamento;
e) Serviços Gerais.

Artigo 17.º

Secção de Recursos Humanos

À Secção de Recursos Humanos compete:

a) Assegurar a divulgação de normas, que imponham deveres ou 
confiram direitos aos trabalhadores;

b) Dar a conhecer os programas de acolhimento e de integração dos 
trabalhadores;

c) Proceder à gestão administrativa de todo o pessoal ao serviço da 
autarquia;

d) Acompanhar os processos de seleção e recrutamento do pessoal;
e) Processar vencimentos, subsídios e abonos e outras remunerações 

a todo o pessoal;
f) Preparar os elementos necessários à elaboração do orçamento mu-

nicipal no domínio dos recursos humanos;
g) Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos tra-

balhadores, nomeadamente os relativos às prestações familiares, Caixa 
Geral de Aposentações, ADSE, Segurança Social e outros;

h) Assegurar o expediente relativo a faltas, férias e licenças do pessoal;
i) Organizar e atualizar o cadastro dos trabalhadores do Município;
j) Colaborar na prestação de informação às várias entidades externas, 

no âmbito dos recursos humanos;
k) Elaborar o mapa de férias de pessoal, de acordo com os planos de 

férias fornecidos pelos vários serviços municipais;
l) Proceder ao controlo de assiduidade, dando conta deste à Divisão 

Administrativa Municipal;
m) Elaborar o Balanço Social;
n) Instruir os processos de aposentação e de doença prolongada;
o) Apoiar o serviço de higiene e segurança no trabalho no que se 

refere à medicina do trabalho;
p) Promover o atendimento público no domínio dos recursos humanos 

e o atendimento aos trabalhadores do Município;
q) Exercer as demais funções, no âmbito das suas atribuições, que 

forem cometidas por despacho dos superiores hierárquicos.

Artigo 18.º

Secção de Expediente e Arquivo

À Secção de Expediente e Arquivo compete:

a) Atender os munícipes e encaminhá -los para os serviços adequados;
b) Executar as tarefas inerentes à receção, registo, classificação, 

distribuição e expedição da correspondência e restante documentação;
c) Enviar a ordem do dia e os documentos anexos respeitantes às 

reuniões da Câmara Municipal a todos os membros do órgão executivo;
d) Executar o processamento informático respeitante às atas das 

reuniões da Câmara Municipal;
e) Superintender e assegurar o serviço de correio;
f) Registar e arquivar avisos, editais, anúncios, posturas, regulamentos, 

ordens de serviço, informações e restantes documentos da autarquia;
g) Facultar, para consulta, documentos arquivados;
h) Executar os serviços administrativos de caráter geral, não especi-

ficado noutras secções ou respeitantes a serviços que não disponham 
de apoio administrativo próprio;

i) Arquivar todos os documentos, livros e processos que lhes sejam 
entregues pelas diferentes secções;

j) Apoio administrativo nos processos eleitorais;
k) Exercer as demais funções, no âmbito das suas atribuições, que 

forem cometidas por despacho dos superiores hierárquicos.

Artigo 19.º
Serviço de Taxas e Licenças

Ao Serviço de Taxas e Licenças compete:
a) Liquidar os impostos, taxas, licenças e outros rendimentos muni-

cipais cuja arrecadação não esteja a cargo de outra unidade orgânica;
b) Conferir os mapas de cobrança das taxas de mercados e feiras e 

emitir as respetivas guias de receita;
c) Emitir, conferir e registar guias de receita relativas a senhas de can-

tinas, prolongamento escolar, passes escolares, instalações desportivas 
e outras instalações municipais;

d) Passar guias de cobrança de rendas de propriedade e outros créditos 
municipais;

e) Expedir avisos e editais para pagamento de licenças, taxas e outros 
rendimentos;

f) Satisfazer outras solicitações relacionadas com taxas e licenças;
g) Formular propostas de atualização de taxas e licenças ou outras 

receitas legalmente previstas;
h) Organizar os processos e emitir alvarás e licenças de táxis;
i) Emitir licenças de espetáculos e divertimentos públicos ao ar livre;
j) Registar e emitir licenças de exploração de máquinas de diversão;
k) Organizar processos referentes a horário de estabelecimentos co-

merciais e outros;
l) Emitir certidões sobre localização de estabelecimentos comerciais 

e outros;
m) Efetuar participação de sinistros pessoais e materiais e outras 

ocorrências à Companhia Seguradora;
n) Emitir certificados de residência dos cidadãos da União Europeia;
o) Organização do processo para emissão da renovação da carta de 

caçador;
p) Exercer as demais funções, no âmbito das suas atribuições, que 

forem cometidas por despacho dos superiores hierárquicos.

Artigo 20.º
Secção Administrativa de Águas e Saneamento

À Secção Administrativa de Águas e Saneamento compete:
a) Elaborar e manter atualizado o ficheiro de consumidores de água;
b) Proceder aos tratamentos informáticos tendo em vista a emissão 

de faturas/recibos por empresa especializada, respeitantes a consumos 
de água, utilização de redes de saneamento e de recolha e tratamento 
de resíduos sólidos urbanos;

c) Promover a leitura dos consumos de água;
d) Assegurar o atendimento dos consumidores e rececionar as recla-

mações com vista à sua resolução;
e) Proceder ao registo informático de todas as operações;
f) Organizar os processos de leitura e cobrança de água e realizar os 

contratos de consumos;
g) Assegurar os procedimentos e demais ações referentes a águas, 

designadamente no que respeita a cortes, ligações e colocação de con-
tadores;

h) Manter atualizadas as contas correntes relativas a ligação de redes 
domésticas de águas e esgotos às respetivas redes públicas processando 
as guias para pagamento dos respetivos custos;

i) Exercer as demais funções, no âmbito das suas atribuições, que 
forem cometidas por despacho dos superiores hierárquicos.

Artigo 21.º
Serviços Gerais

Aos Serviços Gerais compete:
a) Assegurar o serviço de telecomunicações e de comunicações in-

ternas;
b) Assegurar os serviços de portaria e limpeza das instalações mu-

nicipais;
c) Exercer as demais funções, no âmbito das suas atribuições, que 

forem cometidas por despacho dos superiores hierárquicos.

SECÇÃO III

Divisão Financeira e Patrimonial

Artigo 22.º
Divisão Financeira e Patrimonial

1 — A Divisão Financeira e Patrimonial, chefiada por um Chefe de 
Divisão, diretamente dependente do Presidente da Câmara, ao qual 
compete orientar e zelar pelo normal funcionamento da divisão.
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2 — De uma maneira geral compete à Divisão Financeira e Patrimo-
nial (DFP), assegurar o bom funcionamento da administração financeira 
e patrimonial, estabelecendo critérios de racionalidade e eficácia, zelando 
pela execução financeira do orçamento no estrito cumprimento das 
normas legais, colaborando na preparação do orçamento.

3 — Compete em especial, a esta divisão:
a) Assegurar o funcionamento do sistema de contabilidade, respei-

tando as considerações técnicas, os princípios e as regras contabilísticas, 
os documentos previsionais e os de prestação de contas;

b) Elaborar os documentos que integram a prestação anual de contas;
c) Elaborar, após a receção das orientações superiores, o Orçamento 

e respetivas alterações e revisões;
d) Superintender o desenvolvimento das aplicações informáticas 

que estejam relacionadas com a Divisão, zelando pela sua eficácia e 
eficiência;

e) Organizar os processos relativos a empréstimos que se tornem 
necessários contrair, bem como os que se refiram às respetivas amorti-
zações, mantendo permanentemente atualizado o Plano de Tesouraria 
Municipal;

f) Controlar a legalidade de todas as despesas;
g) Estudar medidas ou orientações que visem o aumento de receita, 

a contenção, a eficácia e a economicidade na execução da despesa, a 
submeter ao Presidente de Câmara;

h) Coordenar a organização das secções e serviços que integram a 
Divisão;

i) Controlar as contas bancárias do município e efetuar o controlo 
interno à tesouraria municipal;

j) Assegurar o cumprimento da prestação de informação a entidades 
externas;

k) Assinar ofícios de mero expediente para que tenha recebido de-
legação;

l) Exercer as demais competências que lhe sejam delegadas pelo 
presidente e vereadores a tempo inteiro com competências delegadas.

Artigo 23.º
Composição da Divisão Financeira e Patrimonial

Na direta dependência do chefe da Divisão Financeira e Patrimonial 
funcionam as seguintes secções e serviços:

a) Tesouraria;
b) Secção de Contabilidade;
c) Serviço de Património;
d) Serviço de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém.

Artigo 24.º
Tesouraria

À Tesouraria compete:
a) Proceder à arrecadação de receitas eventuais e, se existirem,  virtuais, 

nos termos da lei, bem como à anulação das receitas virtuais;
b) Proceder aos pagamentos superiormente determinados.
c) Promover o processamento das entradas e saídas de fundos por 

operações de tesouraria;
d) Elaborar balancetes diários de caixa e outros e bem assim todos 

os documentos exigíveis por lei;
e) Manter devidamente atualizados os registos de tesouraria e cum-

prir as disposições legais e regulamentares sobre contabilidade das 
autarquias locais;

f) Transferir diariamente para a secção da contabilidade, todos os 
documentos de receita e despesa, anulações, guias de débito e de repo-
sição e outros escriturados no respetivo diário de tesouraria e resumo 
diário de tesouraria;

g) Zelar pela segurança do cofre e controlar as contas bancárias;
h) Efetuar depósitos e transferências de fundos.
i) Assegurar que a importância em numerário existente em caixa, não 

ultrapasse o montante estipulado por lei ou por regulamento interno;
j) Rececionar e conferir os elementos constantes das guias de rece-

bimento;
k) Registar todos os recebimentos, com base nas guias de receita 

emitidas pelos diversos serviços emissores;
l) Ter à sua guarda e sob a sua responsabilidade todos os valores 

pertencentes ao erário municipal que lhe tenham sido confiados, quer 
sejam constituídos por dinheiro, documentos ou objetos de qualquer 
outra natureza;

m) Proceder à liquidação dos juros que se mostrem devidos;
n) Exercer as demais funções, no âmbito das suas atribuições, que 

forem cometidas por despacho dos superiores hierárquicos.

Artigo 25.º
Secção de Contabilidade

À Secção de Contabilidade compete:
a) Contribuir para o registo valorativo dos bens inventariáveis;
b) Coligir todos os elementos necessários à elaboração do orçamento 

e respetivas alterações e revisões;
c) Colaborar na elaboração dos documentos de prestação de contas, 

sob orientação da Divisão Financeira e Patrimonial;
d) Acompanhar e garantir a execução financeira do orçamento e tratar 

a informação contida no sistema contabilístico;
e) Assegurar o cumprimento das normas de contabilidade pública e 

garantir a sua regulamentação e aplicação;
f) Elaborar instruções tendentes à adoção de critérios uniformes à 

contabilização das receitas e despesas e proceder ao seu registo;
g) Proceder ao arquivo organizado de processos de natureza conta-

bilística;
h) Analisar os resumos diários de tesouraria e proceder à sua con-

ferência;
i) Acompanhar diariamente o movimento de valores e comprovar os 

saldos de cada uma das contas bancárias;
j) Apresentar propostas para a constituição de fundos de maneio para 

despesas urgentes e de mero expediente e proceder ao controlo e verifi-
cação da aplicação do respetivo regulamento de utilização;

k) Receber e conferir as propostas de despesa apresentadas pelos 
diferentes serviços, procedendo à respetiva cabimentação;

l) Verificar as condições legais para a realização das despesas e pro-
ceder ao respetivo compromisso;

m) Organizar o processo administrativo de despesa e receita;
n) Receber faturas e respetivas guias de remessa, devidamente con-

feridas, e proceder à sua liquidação;
o) Manter atualizadas as contas correntes com terceiros;
p) Submeter a autorização superior os pagamentos a efetuar e emitir 

ordens de pagamento;
q) Rececionar e conferir os elementos constantes das guias de receita;
r) Movimentar as contas correntes obrigatórias e demais documentos 

contabilísticos legalmente exigíveis;
s) Assegurar o serviço de expediente e manter devidamente organi-

zado o arquivo;
t) Calcular, registar e controlar os pagamentos das retenções de ver-

bas relativas a receitas cobradas para terceiros, nos processamentos 
efetuados;

u) Emitir cheques e proceder à sua guarda e controlo;
v) Emitir ordens de pagamento relativas a operações de tesouraria;
w) Elaborar certidões relativas a processos de despesa e receita a 

remeter às diversas entidades, em respeito pelas salvaguardas estabe-
lecidas por lei;

x) Recolher elementos conducentes ao preenchimento de modelos 
fiscais, segurança social e outros e subscrever os respetivos documentos;

y) Colaborar na prestação de informação às várias entidades externas, 
no âmbito contabilístico;

z) Enviar as ordens de pagamento à tesouraria;
aa) Apresentar relatórios de ocorrência, sempre que tal se verifique, 

por incumprimento de normas legais ou regulamentares;
bb) Fazer o registo atempado das receitas cobradas por outras en-

tidades;
cc) Exercer as demais funções, no âmbito das suas atribuições, que 

forem cometidas por despacho dos superiores hierárquicos.

Artigo 26.º
Serviço de Património

Ao Serviço de Património compete:
a) Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro de bens 

móveis do município e respetivos ficheiros;
b) Proceder à inscrição na matriz predial e ao registo na conservatória 

do registo predial de todos os bens imóveis do município;
c) Proceder ao registo de todos os bens, designadamente obras de 

arte, mobiliário e equipamento existente nos serviços, ou cedido pela 
Câmara a outros organismos;

d) Garantir o controlo de todos os bens existentes nos estabelecimentos 
de ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, Jardins -de -infância Municipais 
e noutros serviços e instalações a cargo ou pertença do município;

e) Proceder à identificação, codificação, registo e controlo de movi-
mentos de todos os bens patrimoniais do município;

f) Organizar, em relação a cada imóvel, um processo, com toda a 
documentação que a ele respeite, incluindo plantas, cópias de escrituras 
ou de sentenças de expropriação e demais documentos relativos aos atos, 
identificação e utilização do prédio;
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g) Proceder ao registo do empréstimo de bens imóveis, quando su-
periormente autorizado e controlar o seu estado de conservação no 
momento da restituição;

h) Executar as ações necessárias à administração corrente do patri-
mónio municipal e à sua conservação;

i) Promover as diligências necessárias à obtenção, junto da Reparti-
ção de Finanças e Conservatória do Registo Predial, da documentação 
necessária para instruir os contratos de prédios a outorgar;

j) Colaborar na prestação de informação às várias entidades externas, 
no âmbito deste serviço;

k) Preparar todas as operações com vista à elaboração, na prestação 
de contas, dos documentos deste Serviço;

l) Exercer as demais funções, no âmbito das suas atribuições, que 
forem cometidas por despacho dos superiores hierárquicos.

Artigo 27.º
Serviço de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém

Ao Serviço de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém 
compete:

a) Verificar, depois da receção das requisições internas, as condições 
legais para a realização das despesas;

b) Proceder às aquisições necessárias, após adequada instrução dos 
respetivos processos, incluindo a preparação de programas de concursos 
e cadernos de encargos para abertura dos respetivos concursos, referentes 
à aquisição de materiais e outros bens e serviços;

c) Proceder à armazenagem, conservação e distribuição, pelos servi-
ços, dos bens de consumo corrente;

d) Conferir as guias de remessa e as faturas referentes aos materiais 
entrados;

e) Efetuar consultas prévias de mercado;
f) Proceder ao registo informático da documentação, por processos;
g) Fornecer aos serviços de aprovisionamento e Gestão de Stocks, 

os dados e manter atualizado o inventário das existências em armazém;
h) Promover a gestão dos stocks necessários ao bom funcionamento 

dos respetivos serviços;
i) Colaborar na prestação de informação às várias entidades externas, 

no âmbito deste serviço;
j) Exercer as demais funções, no âmbito das suas atribuições, que 

forem cometidas por despacho dos superiores hierárquicos.

SECÇÃO IV

Da Divisão Técnica Municipal

Artigo 28.º
Divisão Técnica Municipal

1 — A Divisão Técnica Municipal (DTM), será dirigido por um Chefe 
de Divisão, diretamente dependente do Presidente da Câmara, ao qual 
compete, de uma maneira geral, assegurar todas as funções inerentes 
aos serviços de ordenamento do território, serviços urbanos, obras mu-
nicipais e particulares, e incrementar e fazer cumprir, com base num 
conhecimento aprofundado das situações e de acordo com as orientações 
políticas definidas pelos órgãos municipais.

a) Apoiar a Câmara Municipal no processo de desenvolvimento sus-
tentável do município;

b) Assegurar a elaboração dos planos de atividade municipal e do 
correspondente plano de execução, na área da divisão;

c) Colaborar, fornecendo os dados necessários, na elaboração dos 
orçamentos, opções do plano anual e plurianual de investimentos do 
município e nos relatórios de atividade;

d) Assegurar a execução das obras por empreitada ou administração 
direta, efetuando a respetiva programação, planeamento e fiscalização 
em face das orientações da gestão de topo;

e) Assegurar um conhecimento profundo e atualizado dos mecanismos 
de funcionamento da União Europeia, designadamente no âmbito do 
quadro comunitário de apoio financeiro aos investimentos municipais;

f) Promover o desenvolvimento das atividades de planeamento e 
gestão urbanística, tendo como instrumento de atuação o Plano Diretor 
Municipal, os planos de urbanização e de pormenor e os projetos de 
intervenção no espaço público e urbano;

g) Colaborar na elaboração, alteração ou revisão dos planos municipais 
de ordenamento do território;

h) Participar na definição da política de solos do município e coordenar 
a sua implementação;

i) Administrar todas as obras ou trabalhos de construção, reconstrução, 
reparação e conservação dos bens imóveis do município ou sob a sua 
administração.

j) Executar atividades concernentes à elaboração de projetos, cader-
nos de encargos e programas de concursos relativos a obras públicas 
municipais, à sua construção e conservação por administração direta 
e ao lançamento dos respetivos concursos e restantes procedimentos, 
incluindo a fiscalização das obras;

k) Superintender e ou executar obras de abastecimento de água e de 
saneamento básico, desenvolver e conservar a rede viária urbana e rural, 
promover a construção de habitações de caráter social;

l) Elaborar ou dar informação sobre projetos de interesse municipal, 
acompanhar a sua execução e proceder à sua avaliação;

m) Assegurar as ligações necessárias à CCDR Algarve, GAMAL e 
outras entidades ligadas à UE, por forma a manter o município perma-
nentemente informado no que se refere aos fundos estruturais ou outros 
ligados ao desenvolvimento económico e social;

n) Estudar e elaborar os projetos e dossiers necessários à obtenção 
de fundos da UE a que a Câmara se tenha candidatado ou possa vir a 
ter candidatura;

o) Cooperar com outras entidades ou organismos em matéria de 
planeamento, nomeadamente, com as associações de municípios de 
que o município faça parte;

p) Proceder ao levantamento dos recursos existentes no município e 
propor melhor forma no seu aproveitamento;

q) Estudar, executar e avaliar os programas e medidas de política 
ambiental, de saúde pública e saúde ambiental e referentes aos espaços 
autárquicos;

r) Assegurar a remoção e transporte dos resíduos sólidos, assim como 
de todas as tarefas de limpeza de espaços públicos;

s) Implementar e promover estratégias de educação e sensibilização 
ambiental;

t) Assegurar a promoção, valorização e gestão dos espaços verdes da 
responsabilidade do município.

Artigo 29.º
Composição da Divisão Técnica Municipal

Na direta dependência do chefe da Divisão Técnica Municipal fun-
cionam as seguintes secções e serviços:

a) Unidade de Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território:
aa) Serviço de Urbanismo;
ab) Serviço de Fiscalização;
ac) Secção de Apoio Administrativo da UPOT (Unidade de Urba-

nismo, Planeamento e Ordenamento do Território);
ad) Serviço de Licenciamento de Atividades Económicas;
ae) Planeamento e Ordenamento do Território;

b) Serviço de Rede Viária e Sinalização;
c) Serviço de Obras Municipais;
d) Serviço de Transportes e Oficinas;
e) Serviço de Apoio Técnico e Fiscalização;
f) Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho;
g) Secção de Apoio Administrativo de Obras Municipais e Serviços 

Urbanos;
h) Serviço de Ambiente e Limpeza Urbana;
i) Serviço de Águas e Saneamento;
j) Serviço de Espaços Verdes.

Artigo 30.º
Unidade de Urbanismo, Planeamento

e Ordenamento do Território
1 — A Unidade de Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Ter-

ritório será chefiada por um dirigente intermédio de 3.º grau, designado 
por Chefe de Unidade, diretamente dependente do Chefe da Divisão 
Técnica Municipal, ao qual compete orientar e zelar pelo normal fun-
cionamento da unidade.

2 — À Unidade de Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Ter-
ritório compete:

a) Acompanhar todos os trabalhos de planeamento urbanístico;
b) Orientar e executar projetos;
c) Informar processos de obras particulares e de loteamentos urbanos;
d) Analisar e fiscalizar processos de obras particulares e de lotea-

mentos urbanos;
e) Executar e rever o Regulamento Municipal de Edificação e Ur-

banização;
f) Colaborar e participar na elaboração do relatório anual e plano de 

atividades do município;
g) Supervisionar o licenciamento de atividades económicas;
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h) Proceder ao cálculo de taxas e compensações devidas referentes 
a todas as operações urbanísticas e demais que devam tramitar pela 
Divisão;

i) Coordenar, acompanhar e propor sobre as tarefas de conceção, 
aprovação, avaliação, alteração, revisão e suspensão de instrumentos 
de gestão territorial de âmbito municipal ou supramunicipal;

j) Colaborar em todas as tarefas resultantes das competências muni-
cipais em matérias de instrumentos de gestão territorial, nomeadamente 
assegurando:

k) Apoiar a regulamentação municipal em matéria de urbanismo;
l) Fomentar o desenvolvimento de um sistema de informação geo-

gráfica transversal a toda a Câmara Municipal;
m) Fomentar a divulgação de conteúdos de informação geográfica a 

nível interno e externo.

Artigo 31.º
Serviço de Urbanismo

Ao Serviço de Urbanismo compete:
a) Acompanhar projetos de equipamento urbano;
b) Elaborar informações urbanísticas para as áreas em estudo ou sobre 

áreas propostas como sensíveis;
c) Acompanhar e proceder à aplicação de estudos e planos urbanísticos 

a executar para a Câmara por técnicos de gabinetes particulares;
d) Informar todas as pretensões urbanísticas de particulares apresen-

tados à Câmara;
e) Promover ou colaborar em estudos e projetos de fomento da habitação;
f) Cooperar com organismos do Estado e de outras entidades públicas 

ou particulares em projetos de desenvolvimento da habitação;
g) Promover a elaboração de estudos e planos de recuperação de 

eventuais parques habitacionais degradados;
h) Colaborar e participar na elaboração do relatório anual e plano de 

atividades do município;
i) Executar outras funções que os regulamentos, deliberações ou dos 

despachos impuserem a este Serviço;
j) Verificar, de acordo com a regulamentação aplicável, se está com-

pleta a instrução de processos de obras particulares que devem ser 
submetidos a decisão;

k) Proceder a uma análise técnica prévia dos processos de obras e 
respetivos projetos para se detetar a possível não observância de qual-
quer disposição legal;

l) Propor o indeferimento dos processos previstos na alínea k) que 
enfermem de qualquer ilegalidade que afete o regular andamento do 
processo;

m) Indicar à Secção de Apoio Administrativo quais as entidades exte-
riores que devem ser consultadas acerca da construção e ou localização;

n) Informar os pedidos de certidão de destaque, compropriedade, 
de constituição de propriedade horizontal ou outros que devem ser 
informados pelo Serviço;

o) Executar projetos de que seja incumbido pelo executivo municipal, 
pelo presidente ou pelos vereadores a tempo inteiro;

p) Dirigir e superintender a sala de desenho;
q) Elaborar as informações técnicas que lhe sejam solicitadas pela 

Câmara ou por qualquer dos serviços do município quando necessário 
ao seu regular funcionamento;

r) Elaborar estudos de apoio técnico necessários aos órgãos e serviços 
do município;

s) Informar os processos de obras particulares que careçam de des-
pacho ou deliberação;

t) Informar todos os requerimentos de licenças de obras, vistorias e 
ocupação que devam correr pelo Serviço,

u) Informar sobre os pedidos de demolição de prédios e ocupação da 
via pública que devam correr pelo Serviço;

v) Promover as vistorias necessárias à emissão de licenças relativas 
aos pedidos que devam correr pelo Serviço;

w) Informar os pedidos de alterações, demolições e os processos de 
embargo e legalização de obras particulares;

x) Informar as exposições e reclamações sobre obras particulares;
y) Informar os pedidos de novas licenças de obras particulares, suas 

prorrogações e revalidações;
z) Emitir informações sobre todos os demais processos que devam 

correr pela Divisão ou lhe sejam submetidos pelo respetivo chefe.

Artigo 32.º
Serviço de Fiscalização

Ao Serviço de Fiscalização compete:
a) Fiscalizar o cumprimento de regulamentos e normas municipais e 

nacionais sobre edificações particulares e, bem assim, assegurar a sua 
conformidade com os projetos aprovados e demais legislação aplicável;

b) Fiscalizar preventivamente a área territorial do município, por 
forma a impedir a construção clandestina;

c) Embargar as edificações constituídas sem licenças;
d) Informar os processos que careçam de despacho superior relativos 

à sua área de intervenção;
e) Integrar as comissões de vistoria, assegurando o seu funcionamento, 

bem como a posse administrativa, sempre que determinada;
f) Elaborar participações e autos de notícia;
g) Fiscalizar a observância das posturas os regulamentos municipais, 

bem como a legislação vigente aplicável no âmbito de intervenção do 
município;

h) Detetar, autuar e embargar todas as construções que estejam a 
ser efetuadas sem alvará de licença municipal ou em desconformidade 
com a respetiva licença, se existir, após cumpridas as disposições legais 
em vigor;

i) Informar, no local, os processos de queixas e participações referentes 
a ações particulares;

j) Verificar as implantações e cotas de soleira das obras particulares 
informando a sua conformidade com o projeto aprovado e o cumprimento 
de todas as disposições legais sobre as construções;

k) Fiscalizar a execução das obras particulares verificando o cum-
primento de projetos aprovados, alvarás de licenças emitidos e seus 
prazos de validade;

l) Verificar o livro de obras, a aplicação da legislação em vigor, e 
criar uma ficha por cada obra onde conste o alvará de licença inicial 
concedido e respetivas prorrogações e renovações por forma a saber -se, 
em cada momento, até à emissão do alvará da licença de utilização, se 
a obra possui licença;

m) Informar, verificar e fiscalizar todos os processos que devem correr 
pela Divisão ou lhe sejam ordenados superiormente.

Artigo 33.º
Secção de Apoio Administrativo da Unidade de Urbanismo, 

Planeamento e Ordenamento do Território
À Secção de Apoio Administrativo compete:
a) Assegurar o apoio administrativo necessário ao bom funcionamento 

dos serviços da Unidade;
b) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-

primento dos prazos legais e normas vigentes;
c) Controlar a emissão dos alvarás de edificação e urbanização e da 

emissão de certidões nos termos da legislação em vigor;
d) Assegurar a aplicação do regulamento de taxas e licenças munici-

pais, no tocante aos serviços a prestar no âmbito da Unidade;
e) Atender e informar o público sobre a tramitação dos processos;
f) Receber os pedidos de urbanização e edificação e verificar a sua 

instrução;
g) Receber os pedidos de emissão de certidões;
h) Emitir as guias de receita de acordo com o regulamento de taxas 

e licenças municipais;
i) Receber os processos prontos a licenciar;
j) Organizar os processos e assegurar a sua tramitação;
k) Emitir alvarás de loteamento e ou de obras de urbanização;
l) Emitir alvarás de licença de construção ou utilização e certidões 

no âmbito das competências da Unidade;
m) Efetuar as medidas dos processos de obras particulares e os cálculos 

das respetivas taxas, de acordo com as tabelas em vigor;
n) Garantir atempadamente a elaboração da ordem do dia para a 

reunião de Câmara, nas matérias relativas à Unidade;
o) Assegurar a receção e expedição, o registo e o controlo da corres-

pondência e outra documentação da Unidade;
p) Remeter aos organismos oficiais os documentos exigidos à face 

da legislação;
q) Elaborar e remeter as estatísticas solicitadas pelo Instituto Nacional 

de Estatística e outras entidades externas;
r) Fornecer cópias de projetos de construção ou de loteamentos ur-

banos, bem como as cartas ou plantas que forem solicitadas e possam 
ser fornecidas;

s) Executar outras tarefas que lhe sejam superiormente solicitadas.

Artigo 34.º
Serviço de Licenciamento de Atividades Económicas

Ao Serviço de Licenciamento de Atividades Económicas compete:
a) Licenciamento de atividades industriais;
b) Licenciamento de indústria extrativa;
c) Licenciamento de atividades comerciais e serviços;
d) Licenciamento de depósito de combustíveis;
e) Licenciamento de atividades turísticas.
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Artigo 35.º
Serviço de Planeamento e Ordenamento de Território

Ao Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território compete:
a) Proceder à elaboração, revisão, alteração, avaliação e suspensão 

dos instrumentos de gestão territorial;
b) Dar parecer e submeter à apreciação superior planos municipais 

de ordenamento do território;
c) Dar cumprimento às orientações estabelecidas nos Planos Muni-

cipais de Ordenamento do Território em vigor no concelho, bem como 
dos planos de hierarquia superior;

d) Efetuar o controlo e arquivo dos processos de intervenção na área 
do ordenamento do território e do urbanismo de iniciativa municipal;

e) Propor matérias a serem incluídas em posturas e em regulamentos 
de urbanização e edificação, bem como a revisão dos existentes;

f) Recolher informação relevante para a elaboração dos planos ter-
ritoriais;

g) Colaborar na emissão de pareceres no âmbito da Avaliação Am-
biental estratégica;

h) Assegurar o atendimento dos munícipes sobre as matérias com-
petentes do Gabinete;

i) Conceder, implementar e gerir um sistema automatizado de infor-
mação geográfica (recolha, tratamento e gestão da informação) de forma 
a dar respostas às solicitações dos munícipes e dos outros serviços do 
município;

j) Difundir informação junto dos organismos da administração central 
responsáveis pela prestação de informação a este nível e da população, 
entre outros;

k) Criar e implementar formas de levantamento, sistematização, tra-
tamento e divulgação da informação que sirvam de base ao apoio à 
tomada de decisão;

l) Assegurar a digitalização das infraestruturas municipais e regio-
nais, nomeadamente transportes, abastecimento de água e saneamento 
e outras;

m) Apoiar técnica e logisticamente as juntas de freguesia, associações 
e coletividades locais nas obras a executar por estas, com a colaboração 
dos diversos serviços da Câmara Municipal, sempre que lhe seja supe-
riormente determinado;

n) Preparar e digitalizar os topónimos municipais bem como a atri-
buição de números de polícia;

o) Proceder à caracterização e digitalização do espaço edificado e 
do espaço público;

p) Digitalizar e disponibilizar os processos de obras, operações de 
loteamento e planos municipais de ordenamento de território;

q) Fomentar a implementação de aplicações informáticas no âmbito 
do sistema de informação geográfica de forma a automatizar procedi-
mentos;

r) Promover e manter atualizados os serviços de cadastros.

Artigo 36.º
Serviço de Rede Viária e Sinalização

Ao Serviço de Rede Viária e Sinalização compete:
a) Dar execução ao plano de desenvolvimento rodoviário do município 

constante dos planos de atividades anuais e plurianuais;
b) Promover a conservação e pavimentação das estradas municipais, 

bem como das suas obras de arte;
c) Inspecionar periodicamente as estradas e caminhos municipais, 

promovendo as medidas necessárias à sua conservação;
d) Organizar e manter atualizado o cadastro das rodovias municipais 

para fins de conservação, estatística e informação;
e) Promover a conservação e manutenção de maquinaria e equipa-

mentos;
f) Orientar, distribuir e fiscalizar os trabalhos das brigadas de conser-

vação das estradas e caminhos municipais;
g) Informar os processos que careçam de despacho superior;
h) Promover, coordenar e conservar a sinalização da rede viária.

Artigo 37.º
Serviço de Obras Municipais

Ao Serviço de Obras Municipais compete:
a) Colaborar com os restantes Serviços operativos na construção, 

na execução, na conservação ou ampliação de obras de saneamento 
básico, de abastecimento de água, de rede de esgotos, de parques, de 
jardins, da rede viária e outros, que a Câmara delibere executar por 
administração direta;

b) Informar os processos que careçam de despacho superior;

c) Fazer a especificação dos materiais a serem aplicados na execução 
das obras projetadas;

d) Mandar executar os trabalhos topográficos necessários à execução 
das obras municipais;

e) Zelar pela conservação dos equipamentos a cargo do serviço.

Artigo 38.º
Serviço de Transportes e Oficinas

Ao Serviço de Transportes e Oficinas compete:
a) Manter em condições de operacionalidade o parque automóvel 

do município;
b) Distribuir as viaturas pelos diferentes serviços, de acordo com as 

indicações superiores;
c) Controlar os gastos de combustíveis indispensáveis ao funciona-

mento do parque automóvel;
d) Manter em condições de operacionalidade todo o material e equi-

pamento adstrito às oficinas de mecânica, lavagem e lubrificação, as-
segurando a manutenção das viaturas automóveis;

e) Manter em bom estado todas as instalações elétricas dos edifícios 
municipais, promovendo visitas de inspeção regulares para o efeito;

f) Executar e ou superintender instalações elétricas em obras mu-
nicipais;

g) Executar e superintender todos os trabalhos de carpintaria e pintura 
em obras e edifícios municipais;

h) Assegurar a execução dos trabalhos solicitados pelos serviços 
municipais, de acordo com as orientações superiormente definidas;

i) Exercer o controlo físico -financeiro dos trabalhos das oficinas e 
preencher os documentos de recolha de dados tendentes ao apuramento 
de custos daqueles;

j) Informar os processos que careçam de despacho superior;
k) Manter em condições de operacionalidade as instalações elétricas 

de captações centrais elevatórias de águas e esgotos, e fiscalizar a ope-
racionalidade das infraestruturas de iluminação pública.

Artigo 39.º
Serviço de Apoio Técnico e Fiscalização

Ao Serviço de Apoio Técnico e Fiscalização compete:
a) Proceder à elaboração de projetos de obras municipais, de acordo 

com as diretivas emanadas da Divisão Técnica Municipal;
b) Preparar os processos de lançamento de obras para concurso pú-

blico, limitado, de ajuste direto, ou administração direta elaborando 
os respetivos programas de concurso, caderno de encargos, medições 
e orçamentos;

c) Analisar e informar as propostas relativas a concursos públicos, 
limitados ou de ajuste direto, em colaboração com a Comissão de Análise, 
nomeada para o efeito;

d) Zelar pela conservação dos equipamentos a seu cargo e controlar 
a sua utilização;

e) Colaborar com a Unidade de Urbanismo, Planeamento e Orde-
namento do Território na emissão de informações sobre projetos de 
infraestruturas urbanas;

f) Fiscalizar o cumprimento dos contratos, regulamentos e normas 
referentes a obras por empreitada.

g) Fiscalizar os trabalhos realizados na via pública, por particulares, 
empresas concessionárias, e outros, de acordo com os respetivos projetos 
efetuando as medições necessárias;

h) Informar os processos de obras municipais que lhe são distribuídos;
i) Obter todas as informações de interesse para os serviços onde 

estiverem colocados, através de observação direta no local;
j) Verificar e controlar as execuções de trabalhos de âmbito municipal;
k) Fiscalizar as obras públicas municipais executadas por adminis-

tração direta ou pela via de empreitada.
l) Efetuar propostas no âmbito da Comissão Municipal de Trânsito, 

sobre medidas que visem a otimização da sinalética em toda a área do 
município de São Brás de Alportel;

m) Propor à Comissão Municipal de Trânsito novos esquemas de 
circulação viária nas zonas urbanas, ordenando os sentidos de trânsito 
e os estacionamentos públicos.

Artigo 40.º
Serviço de Higiene e Segurança do Trabalho

Ao Serviço de Higiene e Segurança do Trabalho compete:
a) Colaborar na definição da política geral da autarquia relativa à 

prevenção de riscos;
b) Avaliar, acompanhar e controlar periodicamente as condições de 

segurança e higiene dos trabalhadores;
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c) Identificar e avaliar os riscos profissionais para a segurança e saúde 
nos locais de trabalho;

d) Definir as medidas corretivas, preventivas e de proteção resultantes 
dos trabalhos realizados;

e) Analisar os acidentes de trabalho e doenças profissionais, propondo 
as correspondentes medidas de natureza preventivas;

f) Efetuar avaliações ambientais (ruído laboral, riscos químicos, etc.);
g) Recolher, organizar e analisar os elementos estatísticos relativos 

à segurança e higiene no trabalho;
h) Definir as especificações técnicas para a aquisição de equipamentos 

de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva;
i) Prestar informação técnica, na fase de projeto e de execução, so-

bre as medidas de prevenção relativas às instalações, equipamentos e 
processos de trabalho;

j) Promover a informação e a formação, com vista a informar os 
trabalhadores dos riscos para a segurança e saúde, bem como das me-
didas de proteção;

k) Assegurar a organização da documentação necessária à gestão da 
prevenção na autarquia;

l) Elaborar o plano de segurança e saúde para as empreitadas de obras 
públicas da Câmara Municipal e acompanhar a sua execução;

m) Exercer outras funções previstas na legislação aplicável nos do-
mínios da segurança e higiene no trabalho.

Artigo 41.º
Secção de Apoio Administrativo de Obras Municipais 

e Serviços Urbanos
À Secção de Apoio Administrativo de Obras Municipais e Serviços 

Urbanos compete:
a) Organizar os meios administrativos necessários ao funcionamento in-

tegrado de todos os serviços relativos a obras municipais e serviços urbanos;
b) Organizar e manter atualizados os ficheiros e os arquivos de cor-

respondência necessários ao funcionamento da Divisão;
c) Assegurar o expediente que se relacione com as competências e 

atribuições da Divisão;
d) Assegurar a elaboração de processos e restante expediente da 

Divisão para remessa às reuniões de Câmara;
e) Executar o processamento informático de atas de reuniões, e ou, 

de abertura e análise de propostas respeitantes a empreitadas e forneci-
mentos que decorram sob a responsabilidade da Divisão;

f) Preparar administrativamente os processos relativos a obras muni-
cipais que careçam de visto prévio do Tribunal de Contas;

g) Preparar a documentação necessária à elaboração de contratos de 
empreitadas ou de fornecimentos que decorram na Divisão;

h) Receber petições e proceder a eventuais cobranças relativas à 
execução de obras e ou prestações de serviços da Divisão, à solicitação 
de particulares ou empresas;

i) Organizar e manter atualizado todo o arquivo referente a obras 
executadas por administração direta ou através de empreitada;

j) Exercer as demais tarefas superiormente determinadas.

Artigo 42.º
Serviço de Ambiente e Limpeza Urbana

Ao Serviço de Ambiente e Limpeza Urbana compete:
a) Promover e executar os serviços de higiene e limpeza pública;
b) Aplicar os dispositivos das leis, portarias, regulamentos, ordens de 

serviço e instruções no que se refere à higiene e limpeza públicas;
c) Acompanhar o desenvolvimento dos serviços prestados por em-

presas privadas, na área da limpeza pública;
d) Efetuar a limpeza e manutenção de sanitários públicos;
e) Proceder a atividades regulares de desinfestação de pragas;
f) Assegurar a recolha, transporte e destino final de resíduos em toda a 

área do município, recolha de resíduos sólidos urbanos, monos, verdes, 
óleos alimentares usados, rolhas de cortiça e entulhos, bem como fixar 
os respetivos circuitos;

g) Assegurar a recolha, transporte e encaminhamento de cadáveres de 
animais e dos resíduos hospitalares provenientes do consultório veterinário;

h) Promover a recolha das viaturas abandonadas no espaço público, 
depois de cumpridas todas as formalidades legais;

i) Promover a distribuição ou substituição de recipientes para recolha 
de resíduos;

j) Assegurar a lavagem e conservação de equipamentos de deposição 
de resíduos e limpeza urbana;

k) Efetuar o corte e controle de ervas daninhas nos espaços públicos;
l) Assegurar a captura dos animais errantes na via pública;
m) Executar as medidas programadas no plano de atividades, ou outras 

mandadas executar no Serviço para tratamento e aproveitamento de 
resíduos sólidos e em toda a área da salubridade pública;

n) Cumprir os procedimentos e as normas do Regulamento de Resí-
duos Sólidos Urbanos do Município;

o) Coordenar ações de educação e informação pública com vista à con-
servação da natureza, ao combate à poluição designadamente nos cursos 
de água e no solo, e conceber suportes de informação sobre a preservação 
da qualidade ambiental colaborando na sua divulgação e organizando, 
quando for caso disso, campanhas de educação cívica, em articulação 
com o Serviço de Educação e com o Gabinete de Comunicação;

p) Promover a reciclagem ou outras formas de aproveitamento de 
resíduos recolhidos suscetíveis de transformação;

q) Implementar e promover estratégias e projetos de educação e 
sensibilização ambiental;

r) Cumprir com as disposições impostas pela Entidade Reguladora 
dos Serviços de Água e Resíduos;

s) Promover o consumo racional de água através de ações de sensi-
bilização que visem a redução do consumo, o aproveitamento da água 
das chuvas e reutilização de águas residuais domésticas;

t) Incentivar e promover ações de utilização de energias alternativas;
u) Promover a utilização racional e eficiente da energia;
v) Dinamizar o Centro de Educação e Interpretação Ambiental do 

Município — “Quinta do Peral”;
w) Cumprir e atualizar as Normas de Funcionamento do Centro de 

Educação e Interpretação Ambiental do Município — “Quinta do Peral”.

Artigo 43.º
Serviço de Águas e Saneamento

Ao Serviço de Águas e Saneamento compete:
a) Efetuar os ramais de ligação de águas e esgotos domésticos às 

condutas principais;
b) Promover os procedimentos necessários à boa conservação das 

redes efetuando as reparações convenientes;
c) Assegurar a realização periódica de análises de água de abaste-

cimento público, assim como efetuar o tratamento necessário para a 
manter com a qualidade estabelecida por lei;

d) Assegurar o bom funcionamento da ligação das águas em alta com 
as águas em baixa;

e) Manter a operacionalidade das redes;
f) Dispor de trabalhadores que informem as anomalias detetadas;
g) Assegurar a gestão e manutenção dos reservatórios;
h) Assegurar os controlos necessários que garantam a deteção de 

fugas na rede de água;
i) Proceder à reparação de ruturas;
j) Executar e ou fiscalizar, redes de águas e de esgotos, de acordo 

com o plano plurianual de investimentos;
k) Promover a manutenção e conservação de maquinaria e equipa-

mentos;
l) Promover a desinfeção das redes de esgotos e demais locais onde 

a mesma se revele necessária;
m) Assegurar a gestão e manutenção de estações elevatórias;
n) Assegurar a limpeza de sarjetas e sumidouros;
o) Atualizar as bases de dados nacionais relativamente aos sistemas de 

abastecimento de águas e drenagem de águas residuais e pluviais;
p) Efetuar a limpeza e desobstrução da rede de esgotos;
q) Elaboração e atualização dos Regulamento de águas e drenagem 

de águas residuais urbanas e industriais do Município;
r) Elaborar o Plano de Controlo de Qualidade da Água e cumprir 

com as disposições impostas pela Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos;

s) Informar os processos que careçam de despacho superior.

Artigo 44.º
Serviço de Espaços verdes

Compete ao Serviço de Espaços Verdes:
a) Promover a conservação dos parques e jardins do município, bem 

como sítios classificados;
b) Promover a arborização das ruas, praças, jardins e demais espaços 

públicos, providenciando o plantio e seleção das espécies que melhor 
se adaptem às condições locais;

c) Promover o combate às pragas e doenças vegetais nos espaços 
verdes sob a sua administração;

d) Assegurar a poda das árvores existentes nos parques, jardins e 
vias públicas;

e) Zelar pelos equipamentos a seu cargo e controlar a sua atualização;
f) Limpeza de miradouros e fontes públicas;
g) Fiscalizar, acompanhar e coordenar os trabalhos de manutenção 

e conservação dos espaços verdes municipais, adjudicado a empresas 
privadas.
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SECÇÃO V

Da Divisão de Educação, Sociocultural
e Apoio ao Desenvolvimento

Artigo 45.º
Divisão de Educação, Sociocultural e Apoio 

ao Desenvolvimento (DESCAD)
1 — A Divisão de Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvi-

mento, chefiada por um Chefe de Divisão, diretamente dependente do 
Presidente da Câmara Municipal, ao qual compete orientar e zelar pelo 
normal funcionamento da divisão.

2 — À Divisão de Educação, Sociocultural e Apoio ao Desenvolvi-
mento compete:

a) Promover o desenvolvimento cultural da comunidade, apoiando e 
implementando atividades culturais e desportivas, bibliotecas, museus, 
ações de conservação e defesa do património cultural, arquitetónico 
e paisagístico do município fazendo o diagnóstico das necessidades 
sociais das populações;

b) Programar ações de desenvolvimento a integrar no plano de ati-
vidades do município.

Artigo 46.º
Composição da Divisão de Educação, Sociocultural 

e Apoio ao Desenvolvimento
A Divisão de Educação, Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento 

(DESCAD) compreende os seguintes serviços:
a) Cultura e Património Histórico;
b) Biblioteca, Arquivo e Documentação
c) Ação Social, Habitação e Saúde;
d) Secção de Educação;
e) Serviço de Desporto;
f) Serviço de Turismo;
g) Serviço de Juventude;
h) Serviço de Feiras e Mercados e Dinamização Local.

Artigo 47.º
Cultura e Património Histórico

1 — Ao Serviço de Cultura e Património Histórico compete:
a) Executar ações de desenvolvimento a integrar no plano de ativi-

dades do município;
b) Promover o inventário, classificação, proteção, conservação e 

restauro do património arquitetónico, histórico e cultural do município 
em colaboração com o Serviço de Património;

c) Gerir os espaços de cultura e espetáculos culturais existentes;
d) Propor e coordenar ações e programas de investigação em áreas 

disciplinares da sua esfera de competências;
e) Emitir informações e apresentar projetos sobre matérias relaciona-

das com a preservação do património histórico e cultural do concelho;
f) Propor e desenvolver ações e programas de informação e anima-

ção em cooperação com outros serviços, por forma a potenciar a sua 
função cultural;

g) Colaborar com outros serviços municipais no desenvolvimento 
de programas especiais e integrados visando a dinamização da prática 
cultural e ainda de grupos populacionais específicos;

h) Fomentar o desenvolvimento de coletividades culturais e de de-
senvolvimento local e comunitário;

i) Contribuir para a preservação e divulgação de práticas e expressões 
da cultura popular e recreativa, regional e nacional;

j) Organizar e dirigir as atividades no âmbito da arqueologia e etno grafia;
k) Superintender a gestão dos equipamentos de âmbito cultural;
l) Apoiar as associações e grupos que localmente se propõem executar 

ações de recuperação do património artístico e ou cultural;
m) Fomentar as artes tradicionais da região, designadamente a poesia 

popular, o teatro e as atividades artesanais, e promover estudos destinados 
a recolher e divulgar a cultura popular tradicional;

n) Propor e promover a divulgação e publicação de documentos iné-
ditos, designadamente dos que interessam à história do município, bem 
como de anais e factos históricos da vida passada e presente do município.

Artigo 48.º
Serviço de Biblioteca, Arquivo e Documentação

Ao Serviço de Biblioteca, Arquivo e Documentação compete:
a) Executar ações de desenvolvimento a integrar no plano de ativi-

dades do município;

b) Assegurar a gestão dos fundos bibliográficos, promover a leitura e 
desenvolver projetos dinâmicos e criativos que visam apoiar a educação, 
a formação artística, científica, tecnológica e cultural das populações 
do município, no âmbito dos princípios da Rede Nacional de Leitura 
Pública, em que está integrada;

c) Assegurar a correta utilização dos espaços funcionais da Biblioteca 
Municipal, contribuindo para a preservação dos fundos documentais e 
para facilitar o seu acesso aos utilizadores;

d) Adquirir documentação, em diferentes suportes e cobrindo todas 
as temáticas do pensamento humano universal, de modo a constituir 
coleções completas e atualizadas, que correspondam às necessidades e 
expectativas dos vários perfis de utilizadores;

e) Organizar os documentos e a informação, de acordo com a nor-
malização nacional e internacional, com padrões técnicos e científicos 
que visam a excelência, facilitando por todos os meios a pesquisa e o 
acesso à informação;

f) Desenvolver a formação de leitores, autónomos e críticos, contri-
buindo para aumentar os níveis de literacia;

g) Aplicar e divulgar as novas tecnologias da informação e facilitar 
aos utilizadores o seu acesso;

h) Dinamizar, orientar e coordenar a normalização e a aplicação de 
técnicas documentais na Rede de Bibliotecas do Município; fomentar 
a partilha de recursos e de informações, contribuindo para a difusão do 
livro e da leitura e a criação e educação de públicos culturais;

i) Integrar e participar ativamente na Rede de Bibliotecas Municipais 
da Região do Algarve;

j) Integrar e participar ativamente na Rede do Conhecimento, que 
visa a integração informática de todas as bibliotecas portuguesas e a 
criação de catálogos on -line;

k) Criar, qualificar e preservar o Fundo Local, património bibliográfico 
de autores são -brasenses e sobre temáticas do município;

l) Organizar e dinamizar atividades para formação de leitores, como 
por exemplo seminários, palestras, encontro com escritores;

m) Colaborar na promoção de atividades artísticas e científicas, através 
de oficinas, saraus, concertos, colóquios, etc.;

n) Promover a formação contínua dos profissionais da Biblioteca 
Municipal no âmbito das ciências documentais;

o) Tornar acessível ao público serviços de extensão cultural e educativa on-
-line, no âmbito das atividades e funções atribuídas às Bibliotecas Municipais;

p) Tornar acessível ao público o catálogo on -line de todas as espécies 
bibliográficas adquiridas;

q) Promover e facilitar o empréstimo domiciliário de todas as espécies 
bibliográficas;

r) Fomentar e dinamizar redes solidárias de Voluntários e Amigos da 
Biblioteca que contribuam para a materialização dos ideais e das missões 
das bibliotecas públicas, traçados pela UNESCO;

s) Colaborar e promover a edição de autores e estudos locais;
t) Promover a investigação da história e património cultural de S. Brás 

de Alportel;
u) Criar, organizar e dinamizar o SABE — Serviço de Apoio às Biblio-

tecas Escolares, gerindo toda a atividade técnica das bibliotecas escolares, 
de acordo com as técnicas documentais e a normalização internacional;

v) Gerir, organizar e dinamizar uma extensão itinerante da Biblioteca 
Municipal — Biblioteca Itinerante da Rede de Bibliotecas do Município 
de S. Brás de Alportel;

w) Promover e organizar Prémios Literários.

Artigo 49.º
Serviço de Ação Social, Habitação e Saúde

2 — Ao Serviço de Ação Social, Habitação e Saúde compete:
a) Executar ações de desenvolvimento a integrar no plano de ativi-

dades do município;
b) Diagnosticar e Identificar as necessidades e os problemas sociais 

e psicossociais dos munícipes;
c) Elaborar planos de ação adequados à natureza das necessidades e 

problemas sociais e psicossociais dos munícipes;
d) Executar as ações previstas nos planos de ação social;
e) Criar respostas sociais que vão de encontro às necessidades da 

população carenciada;
f) Promover ou acompanhar as atividades que visem especificamente 

categorias de munícipes aos quais se reconheçam necessidades particu-
lares de apoio ou assistência;

g) Propor e desenvolver serviços sociais de apoio a grupos de indiví-
duos específicos, às famílias e à comunidade, no sentido de desenvolver 
o bem -estar social;

h) Prestar informação e apoio às pessoas com deficiência;
i) Realizar ações que promovam a inclusão social das pessoas com 

deficiência;
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j) Prestar informação a toda a população imigrante do concelho, 
qualquer que seja a sua nacionalidade, etnia ou religião;

k) Estudar o fenómeno imigração no concelho e elaborar planos de 
ação com atividades que promovam o acolhimento e integração da 
população imigrante;

l) Prestar apoio psicológico à população idosa, carenciada e residente 
no concelho;

m) Elaborar e executar atividades que promovam o envelhecimento 
ativo da população;

n) Implementar medidas de combate ao isolamento de pessoas idosas;
o) Participar na conceção, implementação e avaliação de programas 

e projetos de apoio social, tendo em vista a promoção do desenvolvi-
mento social local;

p) Emitir pareceres técnicos e informações sociais;
q) Colaborar com as instituições vocacionadas para intervir na área 

de ação social;
r) Apoiar socialmente as instituições de Solidariedade Social, edu-

cativas e outras existentes na área do município ou que prestem apoio 
a residentes no município;

s) Estudar e identificar as causas de marginalidade e delinquência 
específicas ou de maior relevo na área do município, propondo as me-
didas adequadas com vista à sua eliminação;

t) Elaborar estudos que detetem as carências de habitação, identifi-
quem as áreas de parques habitacionais degradados e fornecer dados 
sociais e económicos que determinem as prioridades de atuação;

u) Levar a efeito inquéritos, junto da população, com vista a avaliar -se 
da necessidade de implementação de habitação social;

v) Criar um regulamento de atribuição de alojamentos disponíveis a 
famílias carenciadas;

w) Colaborar com a Divisão Técnica Municipal em projetos e estudos 
que visem a reabilitação de parques habitacionais degradados;

x) Colaborar com os serviços de Proteção Civil e do Rendimento 
Social de Inserção, no acompanhamento social dos munícipes;

y) Diagnosticar a necessidade e planear a construção de equipamentos 
de saúde e ação social;

z) Efetuar inquéritos socioeconómicos e outros solicitados ao mu-
nicípio;

aa) Propor as medidas adequadas a incluir nos planos de atividades 
anuais e plurianuais;

bb) Efetuar estudos que detetem as carências da população em técnicos 
e equipamentos de saúde e sugerir as medidas adequadas à sua resolução;

cc) Promover a execução de medidas tendentes à prestação de cuidados 
de saúde às populações mais carenciadas e ou com residência fora dos 
limites urbanos da Vila de S. Brás de Alportel;

dd) Colaborar com os serviços de saúde no diagnóstico da situação 
sanitária da comunidade, bem como nas respetivas campanhas de pro-
filaxia e prevenção;

ee) Estudar as incidências dos acidentes de viação ocorridos por 
inadaptada sinalética e outras na saúde da comunidade e propor medidas 
de correção adequadas.

Artigo 50.º
Secção de Educação

À Secção de Educação compete:
a) Elaborar e manter atualizada a Carta Educativa concelhia;
b) Executar ações de desenvolvimento a integrar no plano de ativi-

dades do município;
c) Criar o conselho local de educação;
d) Participar nos órgãos de gestão do agrupamento de escolas do 

município;
e) Executar as ações no âmbito da competência administrativa prevista 

na lei para o município, no que se refere às escolas dos níveis de ensino 
básico e educação pré -escolar;

f) Organizar, manter e desenvolver a rede de transportes escolares, 
assegurando a respetiva gestão;

g) Organizar e gerir os refeitórios escolares e fornecimento de re-
feições nas escolas de zonas rurais; e apoiar os projetos específicos de 
promoção de alimentação saudável;

h) Fomentar atividades de complemento curricular e apoio à família 
nos diversos níveis de ensino, em especial no pré -escolar e 1.º ciclo;

i) Apoiar o agrupamento de escolas concelhio no planeamento e gestão 
das atividades de enriquecimento curricular;

j) Promover e apoiar a educação extracurricular;
k) Propor e implementar os equipamentos indispensáveis às ações de 

educação complementar e de adultos;
l) Dinamizar ações e projetos que promovam o sucesso educativo e 

de aprendizagem ao longo da vida;
m) Estudar as carências em edifícios e equipamento escolar e propor 

a aquisição e substituição de equipamentos degradados, bem como a 
reabilitação de edifícios;

n) Estudar e propor os tipos de auxílio a prestar a eventuais estabe-
lecimentos particulares de educação e a obras de formação educativa 
existente na área do município;

o) Apoiar a atividade associativa de pais/educadores e estudantes;
p) Gerir o pessoal não docente do primeiro ciclo do ensino básico e 

de educação pré -escolar;
q) Dinamizar e apoiar projetos educativos em parceria com associa-

ções e ou instituições de cariz local, regional, nacional ou internacional;
r) Proporcionar o apoio a bolsas de estudo e prémios de mérito a 

alunos do concelho.
Artigo 51.º

Serviço de Desporto
Ao Serviço de Desporto compete:
a) Organizar e superintender atividades de férias para as crianças, 

terceira idade, população deficiente ou outros grupos populacionais 
específicos;

b) Executar ações de desenvolvimento a integrar no plano de ativi-
dades do município;

c) Fomentar o desenvolvimento de coletividades e associações des-
portivas e recreativas na área do município;

d) Desenvolver e fomentar o desporto e a recreação através do apro-
veitamento de espaços naturais;

e) Efetuar a gestão das instalações desportivas existentes;
f) Analisar as carências em edifícios e equipamentos desportivos e 

propor a aquisição e substituição de equipamentos degradados assim 
como as necessárias ações de conservação dos edifícios;

g) Dinamizar e apoiar projetos desportivos em parceria com associa-
ções e ou instituições de cariz local, regional, nacional ou internacional.

Artigo 52.º
Serviço de Turismo

Ao Serviço de Turismo compete:
a) Inventariar as potencialidades turísticas da área do município e 

promover a sua divulgação e dinamização;
b) Executar ações de desenvolvimento a integrar no plano de ativi-

dades do município;
c) Promover o desenvolvimento de infraestruturas de apoio ao turismo;
d) Propor e desenvolver ações de acolhimento aos turistas;
e) Propor e desenvolver atividades de complemento à atividade turís-

tica nomeadamente com a implementação de percursos e roteiros, rotas 
temáticas, espaços de lazer e de observação do território;

f) Dinamizar e apoiar projetos de índole turística em parceria com 
associações e ou instituições de cariz local, regional, nacional ou in-
ternacional;

g) Colaborar com os organismos regionais de fomento de turismo.

Artigo 53.º
Serviço de Juventude

Ao Serviço de Juventude compete:
a) Potenciar a participação juvenil, quer ao nível do associativismo, 

quer ao nível da participação cívica na comunidade;
b) Executar ações de desenvolvimento a integrar no plano de ativi-

dades do município;
c) Dinamizar ações de informação e formação para jovens;
d) Promover iniciativas especificas de âmbito sócio cultural, despor-

tivo e de participação cidadã ou de outras áreas diversas especialmente 
direcionadas à juventude;

e) Colaborar nas ações/programas de ocupação de jovens;
f) Fomentar incentivos para a fixação de jovens no concelho;
g) Propor a criação de infraestruturas de apoio aos jovens;
h) Promover e apoiar todas as ações que visem dar satisfação aos 

anseios e necessidades dos jovens com vista à sua realização pessoal, 
à sua sensibilização para o associativismo e para a participação cidadã;

i) Dinamizar e apoiar projetos de juventude em parceria com associa-
ções e ou instituições de cariz local, regional, nacional ou internacional.

Artigo 54.º
Serviço de Feiras e Mercados e Dinamização Local

Ao Serviço de Feiras e Mercados e Dinamização Local compete:
a) Organizar as feiras e mercados sob jurisdição municipal;
b) Proceder à fiscalização do cumprimento das obrigações de paga-

mento de taxas e licenças decorrentes destas atividades;
c) Estudar e propor medidas de racionalização dos espaços, dentro 

de recintos dos mercados e feiras;
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d) Zelar e promover a limpeza e conservação dos espaços destinados 
às feiras e mercados;

e) Propor e colaborar no estudo de medidas tendentes à criação de 
novos espaços ou à alteração e racionalização dos existentes promovendo 
e propondo atualização e revisões dos respetivos regulamentos;

f) Zelar e promover a limpeza e conservação das respetivas dependências;
g) Informar os processos que carecem de despacho superior;
h) Promover a realização de iniciativas de valorização do comércio 

tradicional e da produção local;
i) Promover a realização de iniciativas que visem a dinamização da 

economia local.

CAPÍTULO IV

Cargos de direção intermédia 3.º grau

Artigo 55.º

Objeto e âmbito

O presente capítulo regula os cargos de direção intermédia de 3.º grau, 
respetivas funções, competências, formas de recrutamento e seleção e 
estatuto remuneratório.

Artigo 56.º

Cargos de direção intermédia de 3.º grau

1 — São cargos de direção intermédia de 3.º grau os que correspon-
dam a funções de direção, gestão, coordenação e controlo de serviços 
ou unidades funcionais, com níveis de autonomia, responsabilidade e 
dimensão apropriada.

2 — Na Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, o cargo de direção 
intermédia 3.º grau designa -se por: Chefe de Unidade.

Artigo 57.º

Recrutamento para os cargos de direção intermédia do 3.º grau

Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau são recrutados 
de entre os efetivos do serviço, de entre quem seja dotado de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e 
controlo e que reúna, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) No mínimo, formação superior graduada de licenciatura pré-
-Bolonha ou de segundo ciclo ou mestrado integrado pós -Bolonha;

b) Dois anos de experiência profissional em funções para que seja 
exigível a formação referida na alínea anterior.

Artigo 58.º
Remuneração

A remuneração dos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau 
corresponde à 6.ª posição da carreira geral de técnico superior.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 59.º
Mobilidade do pessoal

1 — A afetação do pessoal é da competência do Presidente da Câmara 
e em razão dos seus conteúdos funcionais.

2 — A distribuição e mobilidade de pessoal de cada unidade ou ser-
viço é da competência dos Chefes de Divisão em razão dos conteúdos 
funcionais, em concordância com o Presidente da Câmara Municipal.

3 — A distribuição de tarefas dentro de cada unidade orgânica será 
efetuada pelo seu responsável, a quem caberá calendarizar as tarefas 
correspondentes aos vários postos de trabalho.

Artigo 60.º
Unidades e subunidades orgânicas

1 — Ao Presidente da Câmara compete a criação, a alteração e a 
extinção de subunidades orgânicas, nos termos da lei.

2 — Compete à Câmara Municipal, dentro dos limites fixados pela 
Assembleia Municipal, criar unidades orgânicas flexíveis.

Artigo 61.º
Lacunas e omissões

As lacunas e omissões deste Regulamento serão resolvidas, nos termos 
gerais do direito, por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 62.º
Norma revogatória

É revogado o anterior Regulamento Orgânico da Câmara Municipal 
de S. Brás de Alportel, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, 
de 10 de janeiro de 2011.

Artigo 63.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013. 

 ANEXO I 

  
 206692848 
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 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Deliberação n.º 229/2013

Cargos dirigentes — Manutenção das comissões de serviço
Torna -se público que a Câmara Municipal, em reunião de 3 de janeiro 

de 2013, deliberou, ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 25.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, a manutenção, até ao final do respetivo 
período, das comissões de serviço dos dirigentes abaixo indicados, fi-
cando suspensas as correspondentes alterações decorrentes da adequação 
à nova estrutura orgânica:

Domingos Coutinho Pereira Maduro, Chefe de Divisão das Obras 
Particulares e Serviços Urbanos;

José Carlos Teixeira dos Santos — Chefe da Divisão Financeira;
Luís Manuel de Castro Carvalho da Silva — Chefe da Divisão de 

Obras Municipais e Gestão Urbanística.
9 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, José António Fontão 

Tulha.
306695456 

 Despacho n.º 1659/2013
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, torna-se público que a Câmara Municipal de S. João da Pes-
queira aprovou, em reunião de 17 de janeiro de 2013, o Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais de S. João da Pesqueira, que 
se anexa.

21 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, José António 
Fontão Tulha.

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais

Preâmbulo
O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, veio estabelecer o 

novo regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, 
numa perspetiva de melhoria das condições do exercício da missão, das 
funções e das suas atribuições, bem como das competências dos seus 
órgãos, tendo-se procedido, em consequência, à reorganização dos 
serviços municipais.

Recentemente, foi publicada a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
que procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, — a qual aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado —, e estabelece novos critérios de provimento dos cargos diri-
gentes, determinando a obrigatoriedade de os municípios adequarem, 
até 31 de dezembro de 2012, as suas estruturas orgânicas, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios 
previstos naquela lei.

Deste modo, torna-se imperioso adequar a organização dos serviços 
à nova legislação, de cuja aplicação resulta a delimitação do número 
máximo de cargos dirigentes, por nível e grau, que podem ser providos 
em cada município.

Assim e face às restrições impostas, a estrutura que agora se apresenta 
é o resultado de uma ponderada análise à realidade de funcionamento 
dos serviços municipais, apresentando-se uma organização de serviços 
capaz de garantir a prossecução do interesse público a que o município 
se encontra obrigado e visando uma maior flexibilidade na gestão das 
organizações, a qual é condição da sua eficácia e operacionalidade.

Atendeu-se ainda à realidade atual da administração local e às neces-
sidades cada vez mais prementes de uma maior coordenação, eficácia e 
operacionalidade dos serviços e à crescente responsabilização do muni-
cípio face às múltiplas competências que lhe vêm sendo cometidas.

A presente organização dos serviços municipais é, assim, para além de 
um imperativo destinado ao cumprimento das normas legais em vigor, 
uma oportunidade para, mais uma vez, procurar melhorar o desempenho 
da instituição e de aproximar a sua estrutura a uma realidade cada vez 
mais complexa e exigente.

Assim, em cumprimento do estabelecido no n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a Assembleia Municipal, em sessão de 
21 de dezembro de 2012, aprovou, nos termos do artigo 6.º do mesmo 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, sob proposta da Câmara 
Municipal, de 6 de dezembro de 2012, o novo modelo de estrutura orgâ-
nica dos serviços municipais, mediante a aprovação do número máximo 
de unidades orgânicas flexíveis e de subunidades orgânicas.

Por sua vez, a Câmara Municipal, ao abrigo do estipulado no n.º 3 
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e sob 
proposta do Presidente da Câmara Municipal, deliberou, em reunião de 

3 de janeiro de 2013, a criação de unidades orgânicas flexíveis, dentro 
dos limites fixados pela Assembleia Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal, por seu lado, ao abrigo do n.º 5 
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, procedeu, por 
despacho de 4 de janeiro de 2013, à criação de subunidades orgânicas, 
dentro dos limites fixados pela Assembleia Municipal.

Importa, agora, em concretização das deliberações e do despacho atrás 
referidos e tendo presente os objetivos e princípios definidos no artigo 3.º 
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, aprovar o Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais, o qual é elaborado nos termos 
do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, 
da alínea n) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.
º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, dos artigos 6.º e 10.º, n.os 3 e 5, 
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto.

CAPÍTULO I

Princípios e normas de atuação

Artigo 1.º
Princípios gerais

A estrutura, a organização e o funcionamento dos serviços municipais 
orientam-se, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
pelos princípios da unidade e eficácia de ação, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios 
e da eficiência na afetação dos recursos públicos, da melhoria quantita-
tiva e qualitativa do serviço prestado e da garantia da participação dos 
cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis 
à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento 
Administrativo.

Artigo 2.º
Superintendência

1 — O Presidente da Câmara Municipal exercerá a superintendência 
e coordenação dos serviços municipais, nos termos da legislação em 
vigor, garantindo, através da adoção das medidas necessárias, a correta 
atuação destes na prossecução dos objetivos enunciados, promovendo 
um constante controlo e avaliação do seu desempenho, adequação e 
aperfeiçoamento das suas estruturas e métodos de trabalho.

2 — Os vereadores terão, nesta matéria, os poderes que lhes forem 
delegados pelo Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 3.º
Dever de informação

1 — Os trabalhadores têm o dever de conhecer as deliberações e 
decisões tomadas pelos órgãos do município, nos assuntos referentes às 
atribuições das unidades orgânicas onde prestam serviço.

2 — Aos titulares dos cargos de direção e chefia, compete instituir 
as formas mais adequadas de publicitar as deliberações e decisões dos 
órgãos do município.

Artigo 4.º
Princípio da delegação de competências

1 — A delegação de competências é a forma privilegiada de descon-
centração de decisões e será utilizada como instrumento de desburo-
cratização administrativa, criando condições para uma maior rapidez 
nas decisões.

2 — O Presidente da Câmara Municipal será coadjuvado pelos ve-
readores no exercício das suas competências, podendo incumbi-los de 
tarefas específicas.

3 — Poderá ainda o Presidente da Câmara Municipal delegar ou subde-
legar nos vereadores o exercício da sua competência, própria ou delegada.

4 — Nos casos referidos nos números anteriores, os vereadores darão 
ao Presidente da Câmara Municipal informação detalhada sobre o desem-
penho das tarefas de que tenham sido incumbidos ou sobre o exercício 
da competência que neles tenha sido delegada ou subdelegada.

5 — O Presidente da Câmara Municipal poderá delegar competências 
nos dirigentes dos serviços municipais, nos termos admitidos pela lei 
e nas formas aí previstas.

Artigo 5.º
Competências gerais do pessoal dirigente, de chefia, de coordenação 

e dos responsáveis de gabinetes/serviços
São competências genéricas do pessoal dirigente, de chefia, de coor-

denação e dos responsáveis de gabinetes/serviços:
a) Estudar, propor e dar execução às políticas municipais relativas 

aos recursos humanos.
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b) Comunicar ao Presidente da Câmara Municipal ou ao Vereador 
com competência delegada, fundamentadamente, se existem ou não 
necessidades de recrutamento de pessoal, identificando o cargo e quais 
as competências e área de formação académica ou profissional que o 
detentor de determinado cargo deva ser titular.

c) Distribuir pelos trabalhadores as diversas competências e atividades 
que lhe forem cometidas.

d) Emitir, através de ordens de serviço, as instruções necessárias à 
perfeita execução das atividades cometidas.

e) Coordenar o relacionamento entre os diversos serviços.
f) Superintender, fiscalizar e inspecionar o funcionamento dos ser-

viços.
g) Comunicar ao Presidente da Câmara Municipal ou ao Vereador com 

competência delegada as infrações de que tenha conhecimento.
h) Participar ativamente na avaliação de desempenho dos trabalha-

dores.
i) Participar nas provas de seleção dos concursos de pessoal afeto ou 

a afetar ao seu serviço.
j) Manter uma estreita colaboração com os restantes serviços do 

município, com vista a prosseguir um eficaz e eficiente desempenho 
do respetivo serviço.

k) Fornecer todos os elementos necessários e colaborar na elaboração 
das Grandes Opções do Plano, Orçamento, Relatório de Gestão e Pres-
tação de Contas, em todas as matérias que corram no respetivo serviço.

l) Elaborar propostas de instruções, circulares normativas, posturas 
e regulamentos necessários ao exercício da atividade dos respetivos 
serviços.

m) Remeter aos serviços respetivos os avisos, editais, anúncios, pos-
turas, regulamentos e ordens de serviço com vista ao seu conhecimento, 
registo e arquivo.

n) Executar outras funções que as leis, regulamentos ou deliberações 
dos órgãos municipais lhes impuserem.

o) Zelar pelas instalações a seu cargo e respetivo recheio e transmitir 
à Secção de Património, os elementos necessários ao registo de cadastro 
dos bens.

p) Preparar o expediente e as informações necessárias para a resolução 
dos órgãos municipais competentes, para a decisão do Presidente da 
Câmara Municipal ou do Vereador respetivo.

q) Assegurar a eficiência nos métodos e processos de trabalho bem 
como a melhor utilização de todos os recursos humanos.

r) Sempre que seja julgado conveniente, os dirigentes assistirão às 
reuniões da Câmara Municipal ou outras, para prestarem os esclareci-
mentos que lhes forem solicitados.

s) Colaborar no âmbito da implementação de sistemas conducentes 
a uma contínua modernização administrativa.

CAPÍTULO II

Pessoal

Artigo 6.º

Gestão dos recursos humanos

1 — A afetação e mobilidade do pessoal para cada unidade ou subu-
nidade orgânica são definidas por despacho do Presidente da Câmara 
Municipal, no âmbito dos seus poderes de superintendência e gestão 
dos serviços municipais, ou do Vereador com competência delegada 
em matéria de gestão de pessoal.

2 — As atribuições de cada unidade orgânica encontram-se previstas 
no presente Regulamento.

3 — As atividades atribuídas a cada trabalhador são da competência 
dos respetivos dirigentes e responsáveis do serviço, de acordo com a 
capacidade, experiência e qualificações profissionais detidas.

Artigo 7.º

Substituições

1 — Os dirigentes intermédios, nas suas faltas e impedimentos, serão 
substituídos por dirigente de grau imediatamente inferior ou, na sua 
ausência, por coordenador técnico ou ainda, na falta deste, por técnico 
adstrito à respetiva unidade, designado pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal.

2 — Nas unidades orgânicas sem cargos de direção ou de chefia 
atribuída, a atividade interna é coordenada pelo trabalhador que o Pre-
sidente da Câmara Municipal designar, sendo definidos por despacho 
os poderes que lhe forem conferidos.

CAPÍTULO III

Cargos de direção intermédia de 3.º grau

Artigo 8.º
Objeto e âmbito

1 — De acordo com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, a estrutura orgânica pode prever cargos de direção intermédia 
de 3.º grau ou inferior, os quais integram o elenco de cargos dirigentes 
dos municípios.

2 — O presente capítulo regula os cargos de direção intermédia de 
3.º grau, respetivas funções, competências, formas de recrutamento e 
seleção e estatuto remuneratório.

3 — Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes aplica-se su-
pletivamente aos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau 
as normas aplicáveis aos titulares de cargos de direção intermédia de 
2.º grau, com as necessárias adaptações.

Artigo 9.º
Definição

1 — São cargos de direção intermédia de 3.º grau os que correspon-
dam a funções de direção, gestão, coordenação e controlo de serviços 
ou unidades funcionais, com níveis de autonomia, responsabilidade e 
dimensão apropriada.

2 — Na estrutura orgânica do Município de S. João da Pesqueira 
os cargos dirigentes contemplam a existência de cargos de direção 
intermédia de 3.º grau.

3 — São cargos de direção intermédia de 3.º grau os de coordenador 
de serviço.

4 — As unidades orgânicas flexíveis com a designação de Serviço 
Municipal são dirigidas por um coordenador de serviço.

Artigo 10.º
Competências

1 — São competências genéricas dos dirigentes de 3.º grau:
a) Coadjuvar o titular de cargo de direção intermédia de que dependam 

hierarquicamente, se existir, ou coordenar as atividades e gerir os recur-
sos de uma unidade orgânica, com uma missão concretamente definida 
para a prossecução da qual se demonstre indispensável a existência 
deste nível de direção;

b) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade 
orgânica e dos tempos de resposta relativos ao mesmo;

c) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, trans-
mitindo aos trabalhadores os conhecimentos e aptidões profissionais 
necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os 
procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço 
a prestar;

d) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as 
normas de procedimentos a adotar pelo serviço, bem como debater 
e esclarecer as ações a desenvolver para cumprimento dos objetivos 
do serviço, de forma a conseguir a assunção de responsabilidades por 
parte de todos;

e) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, 
em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;

f) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades;

g) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores da 
sua unidade orgânica;

h) Praticar os atos previstos no anexo II da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente), quando não se encontrem dire-
tamente dependentes de titular de cargo dirigente superior;

i) Propor ao superior hierárquico medidas conducentes à melhoria dos 
serviços no processo organizacional, na afetação dos recursos disponíveis 
e no grau de satisfação dos beneficiários das atividades;

j) Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas, com periodicidade, 
no mínimo, semestral;

k) Promover a aplicação do SIADAP aos serviços e aos trabalhadores 
que dirige.

2 — Aos titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau apli-
cam-se, supletivamente, as competências e atribuições cometidas aos 
titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau com as necessárias 
adaptações.



Diário da República, 2.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013  4395

Artigo 11.º
Recrutamento e seleção

1 — Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau são 
recrutados por procedimento concursal, nos termos da legislação em 
vigor, de entre quem seja dotado de competência técnica e aptidão para 
o exercício de funções de direção, coordenação e controlo e que reúna, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Possua as habilitações académicas a definir pela Câmara Municipal, 
adequadas em função da área de recrutamento;

b) Tenha, pelo menos, três anos de experiência profissional corres-
pondentes ao lugar a prover.

2 — Os métodos de seleção aplicáveis no procedimento concursal 
para provimento destes dirigentes intermédios são:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de seleção.

3 — Os perfis exigíveis aos candidatos e os requisitos formais de 
provimento são definidos no mapa de pessoal do Município.

Artigo 12.º
Estatuto remuneratório
Os titulares dos cargos dirigentes de 3.º grau têm direito a uma re-

muneração equivalente à 6.ª posição remuneratória da carreira geral de 
técnico superior.

CAPÍTULO IV

Estrutura organizacional

Artigo 13.º
Modelo

1 — A organização interna dos serviços municipais adota o modelo 
de estrutura hierarquizada, constituída por:

a) Unidades orgânicas flexíveis (Divisões municipais);
b) Serviços municipais (dirigidos por coordenador de serviço — di-

rigente intermédio de 3.º grau);
c) Subunidades orgânicas (Secções).

2 — A estrutura organizacional dos serviços municipais comporta 
ainda os Serviços de Apoio e Assessoria, constituídos por Gabinetes.

3 — A representação gráfica da estrutura organizacional dos serviços 
municipais consta do organograma anexo ao presente regulamento.

Artigo 14.º
Categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas

Os serviços municipais organizam-se nas seguintes categorias de 
unidades e subunidades orgânicas:

a) Divisões — unidades orgânicas de caráter flexível, aglutinando 
competências de âmbito operativo e instrumental integradas numa 
mesma área funcional, dirigidas por Chefes de Divisão;

b) Serviços Municipais — unidades orgânicas de caráter flexível, 
integradas ou não numa Divisão Municipal, aglutinando competências de 
âmbito operativo e instrumental integradas numa mesma área funcional, 
dirigidas por Coordenadores de Serviço;

c) Secções — subunidades orgânicas — unidades de apoio à gestão 
de caráter flexível que agregam atividades de natureza executiva de 
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas 
e instruções gerais, nas áreas comuns e instrumentais e nos vários do-
mínios de atuação dos órgãos e serviços, chefiadas por Coordenadores 
Técnicos.

Artigo 15.º
Estrutura Flexível

1 — O Município de S. João da Pesqueira estrutura-se em torno das 
seguintes unidades orgânicas flexíveis:

1.1 — Divisões:
a) Divisão Administrativa e Financeira;
b) Divisão de Obras Municipais e Gestão Urbanística;
c) Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos.

1.2 — Serviços Municipais:
a) Serviço Municipal de Bibliotecas, Arquivos e Museus.

2 — As unidades orgânicas flexíveis comportam as seguintes subu-
nidades orgânicas:

2.1 — No âmbito da Divisão Administrativa e Financeira:
a) Secção de Aprovisionamento;
b) Secção de Atendimento e Gestão Documental;
c) Secção de Contabilidade;
d) Secção de Expediente Geral;
e) Secção de Património;
f) Secção de Recursos Humanos.
2.2 — No âmbito da Divisão de Obras Municipais e Gestão Urba-

nística:
a) Secção de Apoio Administrativo.

2.3 — No âmbito da Divisão de Obras Particulares e Serviços Ur-
banos:

a) Secção de Apoio Administrativo.

Artigo 16.º
Serviços de Apoio e Assessoria

1 — Os serviços de apoio e assessoria são estruturas de apoio direto 
ao Presidente da Câmara Municipal e ou aos Vereadores, aos quais 
compete, em geral, proceder à informação direta sobre processos para os 
quais sejam solicitados ou que não sejam da responsabilidade de outros 
serviços, em conformidade com o que se dispõe na presente estrutura 
orgânica, assim como a conceção e coordenação de ações ou programas 
específicos nos termos das decisões do Presidente e Vereadores.

2 — São serviços de apoio e assessoria:
a) Gabinete de Apoio à Presidência;
b) Gabinete de Ação Social, Educação e Cultura;
c) Gabinete de Comunicação e Imagem;
d) Gabinete de Empreendedorismo;
e) Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação;
f) Gabinete de Juventude e Desporto;
g) Gabinete de Proteção Civil;
h) Gabinete Técnico Agrícola;
i) Gabinete Técnico Florestal.

3 — Com exceção do Gabinete de Apoio à Presidência, cuja compo-
sição se encontra legalmente definida, os serviços de apoio e assessoria 
são coordenados por quem for designado pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal ou por Vereadores com competência delegada ou subdelegada.

CAPÍTULO V

Unidades orgânicas flexíveis

SECÇÃO I

Divisões

Artigo 17.º
Divisão Administrativa e Financeira

1 — A Divisão Administrativa e Financeira tem como missão asse-
gurar o apoio técnico-administrativo à atividade dos órgãos municipais 
e o desempenho das atividades administrativas do município que não 
estiverem cometidas a outros serviços, bem como programar, coordenar 
e acompanhar a gestão dos recursos humanos do município, designada-
mente no que concerne ao recrutamento e seleção de pessoal, à gestão 
de carreiras, ao processamento de remunerações e outros abonos, à 
avaliação de desempenho e à promoção da formação, coordenar a ges-
tão dos recursos financeiros do município, nomeadamente assegurar 
a elaboração dos documentos previsionais e acompanhar a execução 
dos mesmos, elaborar a prestação anual de contas, gerir e centralizar 
a informação relativa ao património municipal, independentemente da 
sua natureza, e realizar os atos necessários à valorização, alienação, 
aquisição, cedência, manutenção ou outras formas de oneração do pa-
trimónio do município.

2 — Compete fundamentalmente à Divisão Administrativa e Finan-
ceira:

a) Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram nos domínios 
administrativo, financeiro e patrimonial, de acordo com as disposições 
legais aplicáveis, normas internas estabelecidas e critérios de boa gestão;

b) Garantir o controlo, gestão e arquivo da documentação adminis-
trativa;
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c) Proceder à coordenação e controlo da gestão financeira e patrimo-
nial, garantindo o cumprimento das obrigações legais, designadamente, 
de prestação de contas e cooperação financeira;

d) Assegurar a gestão dos recursos humanos municipais, coordenando 
todos os procedimentos legais e regulamentares exigíveis e garantindo a 
adequação do mapa de pessoal à política definida pelo executivo;

e) Ocupar-se do contencioso contraordenacional e da aplicação das 
taxas administrativas previstas em regulamento;

f) Assegurar o funcionamento do Balcão Único de Atendimento;
g) Coordenar as atividades das subunidades orgânicas na sua de-

pendência.

3 — Compete à Divisão Administrativa e Financeira, na área admi-
nistrativa:

a) Prestar apoio técnico-administrativo ao Presidente da Câmara 
Municipal e aos Vereadores com competências delegadas;

b) Assegurar a receção, registo, classificação, distribuição, expedi-
ção e arquivo de toda a correspondência, gerindo o serviço de correio 
interno;

c) Promover a publicitação das deliberações dos órgãos municipais, 
bem como das decisões dos respetivos titulares, destinadas a ter eficácia 
externa, nos termos da lei;

d) Assegurar a elaboração e a afixação de editais e éditos que corram 
pela Divisão;

e) Assegurar a difusão das deliberações, decisões e diretivas dos 
órgãos municipais, pelos meios adequados;

f) Instruir os processos de contraordenação e de transgressão da res-
petiva competência;

g) Assegurar a emissão dos certificados de residência dos cidadãos 
da União Europeia;

h) Instruir e informar os processos relativos a vendedores ambulantes 
e feirantes;

i) Efetuar o aluguer de áreas livres nos mercados e feiras;
j) Instruir os processos e propor o licenciamento da atividade de 

guarda-noturno, de arrumador de automóveis, de acampamentos oca-
sionais, de exploração de máquinas de diversão, realização de espectá-
culos de natureza desportiva e divertimentos públicos na via pública, 
da atividade de agências de venda de bilhetes para espetáculos públicos 
e da realização de leilões;

k) Instruir os processos de licenciamento de transporte de aluguer em 
veículos ligeiros de passageiros;

l) Instruir os processos relativos a remoção, transporte, inumação, 
exumação, trasladação e cremação de cadáveres, nos termos da lei;

m) Instruir os processos relativos à renovação de carta de caçador;
n) Proceder à instrução dos processos de licenciamentos diversos que 

não estejam cometidos a outros serviços do município;
o) Promover estudos e propor medidas que visem garantir a gestão 

adequada dos recursos humanos afetos ao município;
p) Elaborar o mapa de pessoal do município;
q) Elaborar o balanço social do município;
r) Promover o recrutamento e seleção dos trabalhadores munici-

pais;
s) Organizar os processos de admissão de pessoal;
t) Assegurar a elaboração dos programas, métodos e critérios de 

seleção;
u) Elaborar o diagnóstico de necessidades, colaborar na definição de 

prioridades de formação e aperfeiçoamento profissional dos trabalha-
dores municipais e elaborar o plano de formação;

v) Planear e organizar as ações de formação internas e externas, tendo 
em vista a valorização profissional dos trabalhadores municipais e a 
elevação dos índices de preparação necessários ao exercício de funções 
e à melhoria do funcionamento dos diferentes serviços;

w) Organizar, dinamizar e assegurar a aplicação do sistema integrado 
de avaliação de desempenho no âmbito dos recursos humanos;

x) Organizar e controlar a informação relativa à assiduidade dos 
trabalhadores municipais;

y) Gerir os mapas de presenças e de férias;
z) Gerir os sistemas de controlo de assiduidade dos trabalhadores 

municipais;
aa) Assegurar o processamento de remunerações e outros abonos dos 

trabalhadores municipais;
bb) Instruir os processos de aposentação dos trabalhadores;
cc) Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos 

trabalhadores, bem como de acidentes de trabalho;
dd) Organizar e atualizar o cadastro dos trabalhadores do município;
ee) Gerir a carteira de seguros de pessoal;
ff) Promover o atendimento aos trabalhadores do município e cola-

borar com o Balcão Único de Atendimento no atendimento público no 
domínio dos recursos humanos;

gg) Assegurar a elaboração e divulgação de informação aos traba-
lhadores do município;

hh) Preparar os elementos necessários à elaboração do orçamento 
municipal e revisões, no domínio dos recursos humanos;

ii) Assegurar a certificação de factos e atos que constem dos arquivos 
municipais;

jj) Assegurar o expediente relativo a atos eleitorais e referendos;
kk) Assegurar o serviço de telecomunicações e de comunicações 

internas;
ll) Zelar pela limpeza e conservação do edifício dos Paços do Muni-

cípio e respetivos mobiliário e equipamentos;
mm) Colaborar no estabelecimento de sistemas de guarda e segurança 

das instalações municipais.
4 — Compete à Divisão Administrativa e Financeira, na área finan-

ceira:
a) Assegurar a elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do 

Plano;
b) Acompanhar a execução financeira dos documentos previsio-

nais;
c) Organizar os documentos de prestação de contas;
d) Desenvolver todas as ações necessárias ao registo contabilístico 

das operações orçamentais e dos factos patrimoniais decorrentes da 
atividade desenvolvida pelo município;

e) Assegurar o suporte informativo necessário ao conhecimento, por 
parte dos serviços municipais, das informações resultantes dos registos 
contabilísticos efetuados;

f) Desenvolver as ações necessárias ao cumprimento das obrigações 
de natureza contributiva e fiscal decorrentes da atividade do município;

g) Assegurar a gestão do relacionamento financeiro do município 
com entidades externas, através da análise sistemática das respetivas 
contas-correntes e desenvolvimento das ações necessárias à liquidação 
dos respetivos saldos;

h) Apresentar propostas para a constituição de fundos de maneio 
para despesas urgentes e de mero expediente e proceder ao controlo 
e verificação da aplicação do respetivo regulamento ou instruções de 
utilização;

i) Efetuar o recebimento das diferentes receitas municipais e a con-
ferência dos correspondentes documentos de quitação;

j) Efetuar o pagamento das despesas municipais e a conferência dos 
correspondentes documentos comprovativos;

k) Realizar depósitos, transferências e levantamentos, segundo prin-
cípios de segurança e critérios de rentabilização dos valores movimen-
tados;

l) Proceder ao registo dos movimentos inerentes aos pagamentos e 
recebimentos efetuados;

m) Coordenar a liquidação e cobrança das licenças, taxas e outras 
receitas municipais;

n) Preparar as informações técnicas necessárias para a fixação da taxa 
de incidência do Imposto Municipal sobre Imóveis, da participação do 
Município no IRS e da derrama do IRC, nos termos da lei;

o) Assegurar a articulação com as estruturas da Administração Central 
no lançamento, liquidação e cobrança dos impostos cuja receita esteja 
por lei confiada ao município;

p) Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito 
do processo de execução fiscal, desenvolvendo as ações necessárias à 
instauração, com base nas respetivas certidões de dívida, e toda a tra-
mitação até à extinção dos processos de cobrança coerciva por dívidas 
de caráter fiscal ao município, ou que sigam esta forma de processo na 
sua cobrança;

q) Assegurar as medidas necessárias à cobrança coerciva de dívidas 
referentes a receitas municipais não pagas no prazo de pagamento vo-
luntário que devam ser objeto de ação executiva em tribunal comum;

r) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens 
imóveis do município e promover todos os registos relativos aos mesmos;

s) Assegurar os procedimentos administrativos e a permanente atu-
alização dos registos dos bens imóveis, bem como os procedimentos 
relativos à cedência, alienação ou aquisição dos referidos bens;Assegurar 
os procedimentos administrativos relativos à gestão do património imó-
vel, apoiando as negociações a efetuar e assegurar os procedimentos 
necessários à aquisição, oneração e alienação de bens imóveis;

t) Controlar o cumprimento, pelas partes envolvidas, de todos os 
contratos, acordos e protocolos com incidência patrimonial celebrados 
pelo município;

u) Manter atualizado o inventário valorizado do património móvel 
existente e a sua afetação aos diversos serviços;

v) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização setorial 
pelos bens patrimoniais afetos a cada serviço;

w) Estabelecer os critérios de amortização de património afeto aos 
serviços, na perspetiva de imputação de custos a cada unidade orgânica;
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x) Assegurar a conservação e manutenção dos bens patrimoniais 
móveis do município;

y) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, 
quando deteriorados ou inúteis;

z) Assegurar a gestão da carteira de seguros do município, com ex-
ceção dos relativos a Pessoal;

aa) Certificar ou autenticar todos os documentos que corram pela 
Divisão.

5 — Compete igualmente à Divisão Administrativa e Financeira, 
através do respetivo Chefe de Divisão, gerir o funcionamento do Balcão 
Único de Atendimento, o qual tem, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Prestar atendimento, de acordo com os requisitos e procedimentos 
definidos e orientar as solicitações dos cidadãos, encaminhando-os para 
os serviços adequados;

b) Atender e informar o público sobre a tramitação dos processos;
c) Receber e encaminhar os requerimentos e documentos dos cidadãos, 

para os serviços da autarquia cujos processos não sejam de resolução 
imediata;

d) Receber os pedidos de urbanização e edificação e verificar a sua 
instrução;

e) Assegurar a informação aos cidadãos em todas as áreas de inter-
venção do município;

f) Apoiar e ajudar no preenchimento e interpretação de formulários/ 
impressos;

g) Aceitar e encaminhar sugestões e reclamações.

6 — Compete ainda à Divisão Administrativa e Financeira, através 
do respetivo Chefe de Divisão, gerir o funcionamento da Tesouraria, a 
qual tem, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Proceder à cobrança das receitas, nos termos legais e regulamen-
tares;

b) Proceder a recebimentos e pagamentos;
c) Garantir a segurança dos valores à sua guarda;
d) Elaborar os balancetes diários, bem como os respetivos docu-

mentos;
e) Manter devidamente processados, escriturados e atualizados os 

documentos de Tesouraria, no estrito cumprimento das disposições 
legais e regulamentares sobre contabilidade municipal;

f) Elaborar os diários de tesouraria e resumos diários, remetendo-os 
com esta periodicidade à Secção de Contabilidade, conjuntamente com 
os documentos de suporte da receita e da despesa;

g) Proceder à arrecadação da receita virtual e eventual e emitir os 
recibos de quitação aos contribuintes;

h) Proceder à liquidação dos juros que se mostraram devidos;
i) Dar cumprimento às ordens de pagamento após verificação das 

necessárias condições legais;
j) Proceder à abertura de contas em instituições bancárias.

7 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 18.º
Divisão de Obras Municipais e Gestão Urbanística

1 — A Divisão de Obras Municipais e Gestão Urbanística, tem como 
missão elaborar, executar e acompanhar, através de meios técnicos do 
município ou aquisição de serviços, os processos relativos a obras, 
equipamentos e infraestruturas municipais, nomeadamente estradas, 
arruamentos e caminhos municipais, redes de abastecimento de água, 
águas residuais e de saneamento e equipamentos urbanos, a construção, 
beneficiação, recuperação e manutenção de edifícios do património 
municipal ou a cargo do município, incluindo, entre outros, os edifí-
cios escolares, os cemitérios e os mercados, assegurando, igualmente, 
o cumprimento das obrigações do município no âmbito da conceção, 
avaliação e execução dos planos municipais de ordenamento do terri-
tório, propondo critérios de gestão sustentável do território do municí-
pio, bem como a realização de estudos e o desenvolvimento de ações 
de planeamento nos domínios do ordenamento das infraestruturas de 
responsabilidade municipal.

2 — À Divisão de Obras Municipais e Gestão Urbanística compete, 
nomeadamente:

2.1 — No âmbito da Fiscalização:
a) Fiscalizar o cumprimento de posturas e regulamentos municipais, 

bem como de outros regulamentos gerais;
b) Fiscalizar as obras municipais, em cumprimento das disposições 

legais em vigor;

c) Acompanhar o cumprimento das deliberações da Câmara Municipal 
e das decisões do respetivo Presidente, em matéria de obras municipais, 
nomeadamente as que respeitem à imposição de orientações de natureza 
legal e medidas sancionatórias.

2.2 — No âmbito da Gestão Urbanística:
a) Assegurar a atividade do município no que respeita ao planeamento 

urbanístico e ordenamento do território;
b) Promover a organização e manutenção do Sistema de Informação 

Geográfica e banco de dados do município;
c) Propor a execução dos estudos de reconversão urbanística das zonas 

de construção de génese ilegal;
d) Propor a execução de arranjos exteriores, equipamentos coletivos 

e infraestruturas;
e) Propor a elaboração de projetos de requalificação e reabilitação 

urbana;
f) Organizar e manter atualizados a cartografia e o cadastro do concelho;
g) Proceder à informação para atribuição e confirmação de números 

de polícia;
h) Coordenar e promover o levantamento, tratamento, sistematização 

e divulgação de informações e dados estatísticos necessários para a 
caracterização do município.

2.3 — No âmbito das Obras Municipais:
a) Propor e promover ações e procedimentos de controlo da execu-

ção das empreitadas e serviços contratados, permitindo a existência de 
informação permanentemente atualizada sobre as mesmas e garantindo 
a sua transmissão aos órgãos competentes;

b) Superintender na fiscalização de obras públicas municipais adju-
dicadas por empreitada;

c) Desenvolver ações relacionadas com a construção e conservação 
de obras públicas municipais, executadas por administração direta;

d) Propor e acompanhar processos de expropriação.

2.4 — No âmbito do Planeamento Territorial:
a) Promover a análise e emitir pareceres sobre planos nacionais, 

especiais e sectoriais de ordenamento do território;
b) Promover a análise e emitir pareceres sobre planos municipais de 

ordenamento do território;
c) Propor a elaboração de estudos no domínio do ordenamento do 

território;
d) Propor a aquisição de serviços no domínio do ordenamento do 

território e do planeamento urbanístico;
e) Propor a atualização dos planos existentes;
f) Promover os procedimentos necessários à elaboração de PMOT’s 

e outros estudos através da aquisição de serviços, promovendo o acom-
panhamento dos mesmos até à sua publicação;

g) Coordenar e assegurar a monitorização dos PMOT’s durante a 
sua vigência;

h) Assegurar a monitorização do Plano Diretor Municipal e outros 
planos municipais de ordenamento do território;

i) Proceder ao acompanhamento dos planos supra municipais e inter-
municipais, no âmbito da divisão;

j) Promover a emissão de pareceres sobre estudos e planos de inicia-
tiva da administração central, regional e local que tenham incidência no 
desenvolvimento local e regional, quando solicitados.

2.5 — No âmbito da Rede Viária e Trânsito:
a) Elaborar estudos relativos ao ordenamento da circulação e esta-

cionamento dos veículos;
b) Promover e gerir as atividades que envolvam a implementação, 

alteração e manutenção da sinalização, semaforização, informação di-
recional viária, informação turístico-cultural e económica;

c) Elaborar e manter o cadastro da sinalização viária do concelho;
d) Definir as especificações dos equipamentos de ordenamento do 

trânsito, designadamente de semaforização;
e) Promover a remoção de viaturas abandonadas na via pública;
f) Desenvolver iniciativas e ações conducentes à melhoria das con-

dições de circulação e estacionamento de veículos;
g) Preparar, implantar e efetuar a manutenção da sinalização vertical 

e horizontal da responsabilidade do município;
h) Cooperar com as diversas entidades em alterações pontuais do 

trânsito, devidas designadamente a obras nas vias públicas;
i) Promover a conservação e pavimentação das estradas municipais;
j) Organizar e manter atualizado o cadastro das rodovias municipais 

para fins de conservação, estatística e informação;
k) Apreciar projetos de execução de arruamentos com vista à funda-

mentação das decisões municipais, tendo em conta a integração dessas 
infraestruturas na rede municipal;
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l) Assegurar, no plano técnico, o relacionamento do município com 
as entidades com responsabilidades na sinalização e no trânsito, nome-
adamente as forças de segurança.

3 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 19.º
Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos

1 — A Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos tem como 
missão assegurar o licenciamento de operações urbanísticas, bem como 
a realização de ações de conservação e reabilitação urbanas, cabendo-lhe 
ainda garantir a gestão dos sistemas de abastecimento de água e drenagem 
de águas residuais, dos armazéns e viaturas, dos cemitérios, dos espaços 
verdes, da limpeza pública e dos mercados e feiras.

2 — À Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos compete, 
nomeadamente:

2.1No âmbito das Águas e Saneamento:
a) Organizar, atualizar e fornecer informação cadastral necessária 

ao planeamento, gestão e exploração dos sistemas de abastecimento de 
água e drenagem de águas residuais;

b) Assegurar o correto funcionamento das ETAS e ETAR’s, propondo 
e executando os trabalhos relacionados com a desinfeção, análises quí-
micas e bacteriológicas;

c) Acompanhar os resultados das análises de água de abastecimento 
público e águas residuais, efetuadas pela concessionária do serviço;

d) Instalar, reparar ou modificar redes ou ramais de abastecimento 
de água;

e) Assegurar o fornecimento de água e promover a qualidade do 
serviço de abastecimento de águas e de drenagem de águas residuais 
prestado à população;

f) Participar, promover ou elaborar estudos globais de exploração e 
ou conservação previsional dos sistemas de abastecimento de águas e 
drenagem de águas residuais;

g) Desenvolver estudos e projetos de construção, ampliação e manu-
tenção da rede de esgotos e assegurar a sua execução;

h) Promover a desinfeção das redes de esgotos e canalizações.

2.2 — No âmbito dos Armazéns e Viaturas:
a) Assegurar a manutenção e conservação de todo o material e equi-

pamento que lhes seja distribuído para realização das suas atividades;
b) Organizar e promover o controlo e execução das atividades em 

colaboração com os restantes serviços municipais, no respeitante à 
utilização de máquinas e viaturas automóveis;

c) Promover a manutenção das máquinas, viaturas e equipamentos 
mecânicos;

d) Assegurar a recolha e tratamento de informações necessárias à 
gestão e manutenção do parque de máquinas e viaturas;

e) Controlar os custos de assistência, manutenção e utilização das 
máquinas, viaturas e equipamentos mecânicos;

f) Colaborar com a Secção de Património na elaboração e atualização 
do cadastro de cada viatura;

g) Acompanhar a assiduidade e elaborar as escalas de pessoal a atribuir 
às diversas máquinas e viaturas;

h) Elaborar propostas anuais para a aquisição ou o abate de viaturas 
e máquinas, em colaboração com outras unidades orgânicas.

2.3 — No âmbito dos Cemitérios:
a) Assegurar a gestão, manutenção e conservação do cemitério mu-

nicipal;
b) Proceder à conservação e à manutenção preventiva dos equipa-

mentos, ferramentas e materiais à sua guarda;
c) Emitir parecer sobre construções funerárias;
d) Informar sobre os requerimentos para aquisição de terrenos para 

sepulturas perpétuas e jazigos;
e) Assegurar o cumprimento do Regulamento do Cemitério Municipal 

e demais legislação em vigor;
f) Abrir e fechar as portas do cemitério municipal nos horários re-

gulamentares.

2.4 — No âmbito dos Espaços Verdes:
a) Assegurar a conservação e limpeza de parques, jardins e outros 

espaços públicos, bem como do mobiliário urbano e das instalações 
municipais que não estiverem a cargo de outros serviços;

b) Promover a arborização das ruas, praças, jardins e demais logra-
douros públicos;

c) Promover o serviço de poda das árvores e da relva existente nos 
parques, jardins, praças públicas e cemitério;

d) Desenvolver ações de desinfestação e de combate a pragas e do-
enças vegetais;

e) Assegurar a conservação e limpeza de estátuas e monumentos 
existentes nos parques, jardins e outros espaços públicos;

f) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos espaços verdes;
g) Colaborar na elaboração de planos gerais e de pormenor de ar-

borização;
h) Propor a aquisição de maquinaria, equipamento e ferramentas e 

respetiva manutenção e conservação;
i) Proceder à conservação e à manutenção preventiva dos equipamen-

tos, ferramentas e materiais à sua guarda.

2.5 — No âmbito da Fiscalização:
a) Fiscalizar o cumprimento de posturas e regulamentos municipais, 

bem como de outros regulamentos gerais, elaborando as participações 
com vista à instrução de processos de contraordenação;

b) Fiscalizar as obras particulares, em cumprimento das disposições 
legais em vigor, nomeadamente o regulamento das edificações urbanas;

c) Participar imediatamente os factos ilícitos constatados em matéria 
de obras particulares, lavrando o competente auto de notícia, devida-
mente fundamentado em razões de facto e de direito;

d) Acompanhar o cumprimento das deliberações da Câmara Municipal 
e das decisões do respetivo Presidente ou do Vereador responsável em 
matéria de obras particulares, especificadamente as que respeitem à 
imposição de orientações de natureza legal e medidas sancionatórias;

e) Fiscalizar preventivamente a área territorial do município, de forma 
a impedir construções clandestinas;

f) Velar pelo regular funcionamento dos mercados municipais e feiras;
g) Proceder à análise e emitir parecer sobre pedidos de publicidade;
h) Integrar as comissões de vistoria e elaborar os respetivos autos 

destinados à emissão de alvarás de licença de utilização;
i) Fiscalizar o cumprimento das determinações legais relativamente ao 

funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público, especialmente 
de produtos alimentares, em colaboração com as outras autoridades oficiais;

j) Velar pela conservação do património municipal, participando as 
anomalias encontradas, nomeadamente em edifícios;

k) Notificar embargos administrativos de obras, quando as mesmas 
estejam a ser efetuadas sem licença, ou em desconformidade com ela, 
lavrando os respetivos autos, mediante deliberação ou despacho prévio 
e procedendo às notificações legalmente previstas;

l) Instruir os processos de licenciamento de ocupação dos espaços pú-
blicos, nomeadamente esplanadas, realização de atividades económicas, 
exploração de mobiliário urbano e outras ocupações de via pública;

m) Instruir os processos relativos ao licenciamento de recintos de 
espetáculos e divertimentos públicos, incluindo os itinerantes e im-
provisados;

n) Instruir os processos relativos à ocupação do solo, subsolo e espaço 
aéreo do domínio público, com vista à instalação, reparação, alteração 
ou substituição de infraestruturas;

o) Assegurar o envio de dados estatísticos das operações urbanísticas 
para o Instituto Nacional de Estatística;

p) Coordenar, em ligação com as demais unidades orgânicas, a ação 
da fiscalização de forma a serem cumpridas as determinações legais nos 
vários setores da gestão municipal.

2.6 — No âmbito da Limpeza Pública:
a) Promover a colocação e manutenção de recipientes de recolha 

de resíduos e assegurar um serviço de recolha e transporte de resíduos 
sólidos, fixando os respetivos itinerários;

b) Promover a deposição, recolha, transporte, tratamento e destino 
final de resíduos sólidos urbanos, separados seletivamente;

c) Assegurar o adequado cumprimento dos contratos de prestação de 
serviços de recolha de resíduos sólidos;

d) Solicitar a intervenção das autoridades sanitárias, sempre que se 
verifique a violação de normas de higiene e salubridade, e proceder a 
atividades regulares de desinfestação;

e) Proceder à recolha de lixo urbano;
f) Proceder à lavagem de contentores e papeleiras;
g) Remover lixeiras esporádicas e espontâneas;
h) Promover a captura de animais vadios;
i) Assegurar o funcionamento das instalações sanitárias públicas;
j) Proceder à conservação e à manutenção preventiva dos equipamentos, 

ferramentas e materiais à sua guarda.

2.7 — No âmbito dos Mercados e Feiras:
a) Assegurar a gestão do Mercado Municipal e das Feiras;
b) Proceder à fiscalização do cumprimento por parte dos vendedores 

e feirantes das condições higiénico-sanitárias dos mercados;
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c) Estudar e propor as medidas de alteração ou racionalização de 
espaços dentro dos recintos dos mercados e feiras;

d) Zelar e promover a limpeza e a conservação das feiras e mer-
cados;

e) Proceder à conservação e à manutenção preventiva dos equipa-
mentos, ferramentas e materiais à sua guarda.

2.8 — No âmbito das Obras Particulares:
a) Apreciar e informar os processos respeitantes à viabilidade e licen-

ciamento de obras de edificação particular, tendo em conta o respetivo 
enquadramento nos planos, estudos urbanísticos, leis e regulamentos em 
vigor, e, ainda, nas zonas de proteção legalmente fixadas;

b) Promover a análise e emitir pareceres sobre pedidos de obras 
diversas de conservação e ou reparação dos imóveis, requeridos pelos 
seus proprietários;

c) Promover a análise e emitir parecer sobre pedidos de reapreciação 
de processos;

d) Apreciar e informar os processos respeitantes a operações de lote-
amento e obras de urbanização particulares, tendo em conta o respetivo 
enquadramento nos planos, estudos urbanísticos, leis e regulamentos 
em vigor;

e) Promover a análise e emitir parecer sobre pedidos de certidões e 
alvarás de loteamento;

f) Apreciar e informar os processos de licenciamento industrial, es-
tabelecimentos comerciais, de restauração e bebidas, instalações de 
armazenamento e abastecimento de combustíveis;

g) Proceder à análise, emitir parecer e integrar a comissão de vistoria 
sobre pedidos de licenciamento de recintos de espetáculos e diverti-
mentos públicos;

h) Promover a análise e emitir parecer sobre pedidos de mudança de 
finalidade das frações dos imóveis;

i) Promover a análise e emitir parecer sobre pedidos e reclamações 
referentes a construção urbana;

j) Promover a análise e emitir parecer sobre pedidos e pretensões 
de ocupação da via pública para efeitos de estaleiro de obras a realizar 
nos imóveis;

k) Promover a obtenção de pareceres a que os processos tenham de 
ser submetidos, quando for necessária ou legalmente imposta a sua 
apreciação por entidades externas à Câmara Municipal;

l) Promover a análise e emitir parecer sobre os pedidos de certidão 
de laboração de caráter industrial;

m) Assegurar a execução das medições dos processos de obras e do 
cálculo de taxas em vigor e indicação dos documentos necessários para 
o licenciamento das obras;

n) Promover a análise e emissão de pareceres a pretensões de ocupação 
da via pública e as suas implicações urbanísticas;

o) Coordenar a execução das vistorias destinadas à passagem da 
licença de habitação e ou utilização;

p) Coordenar a execução das vistorias a imóveis sujeitos ao regime 
da propriedade horizontal, elaborando os respetivos autos;

q) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à prestação 
de cauções, cedências patrimoniais e cumprimento de outras obrigações 
dos promotores;

r) Fiscalizar a execução de trabalhos de obras de urbanização, as-
segurando que as mesmas estão a ser executadas de acordo com os 
projetos aprovados;

s) Elaborar alvarás de loteamento, de licença e autorização de utili-
zação, relativamente às obras de urbanização e edificação;

t) Conceder autorização de utilização para estabelecimentos;
u) Vistoriar as condições de efetiva execução dos projetos e fiscalizar 

o cumprimento de leis, regulamentos e deliberações camarárias, sob 
normas técnicas e ou de segurança, a observar nas obras particulares, 
participando à Câmara Municipal as irregularidades praticadas por 
técnicos responsáveis pelos respetivos projetos;

v) Orientar e verificar a implantação de construções particulares e 
loteamentos urbanos, e fixar as cotas de nível, de acordo com os planos 
aprovados ou, na falta destes, de acordo com os critérios superiormente 
determinados;

w) Coordenar a elaboração de propostas de instruções, ordens de 
serviços, despachos, posturas e regulamentos necessários ao exercício 
das atividades da Divisão;

x) Cooperar com os outros serviços municipais, em matéria de urba-
nismo e política de solos, designadamente na delimitação de zonas de 
defesa e de controlo urbano de áreas críticas de recuperação e reconver-
são urbanística, dos planos de renovação urbana de áreas degradadas e 
de recuperação de centros históricos;

y) Assegurar o atendimento e esclarecimento técnico aos munícipes, 
no que concerne a regulamentos, normas e questões urbanísticas e de 
construção;

z) Assegurar as vistorias relativas à concessão de licenças de utili-
zação, e intervir noutras vistorias, designadamente para beneficiação 
de construções ou demolições, quando os prédios ameacem ruína ou 
ofereçam perigo iminente de desmoronamento;

aa) Exercer as responsabilidades municipais relacionadas com o fun-
cionamento e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas 
e tapetes rolantes;

bb) Colaborar e acompanhar o processo de elaboração dos instru-
mentos de gestão territorial.

3 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

SECÇÃO II

Serviços municipais

Artigo 20.º

Serviço Municipal de Bibliotecas, Arquivos e Museus
1 — O Serviço Municipal de Bibliotecas, Arquivos e Museus, direta-

mente dependente do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador 
com competência delegada, é coordenado por um dirigente intermédio 
de 3.º grau, ao qual compete orientar e zelar pelo seu normal funciona-
mento e tem, entre outras, como atribuições:

a) Gerir o funcionamento da biblioteca pública municipal, como 
serviço público, dinamizando-a como instrumento de desenvolvimento 
cultural;

b) Propor e desenvolver programas de animação das bibliotecas, que 
potenciem a sua função cultural e educativa promovendo a literacia e 
a aprendizagem;

c) Adquirir, tratar e disponibilizar coleções documentais que obede-
çam a critérios de diversidade temática, de atualidade das análises, de 
pluralidade de opiniões e de diversidade de suportes;

d) Disponibilizar serviços de difusão documental e serviços de pes-
quisa de informação em formato digital multimédia;

e) Proceder ao tratamento e arrumação da documentação existente 
e entrada;

f) Manter adequados e atualizados os catálogos;
g) Gerir o funcionamento do arquivo histórico municipal;
h) Promover e apoiar a publicação e divulgação de documentos de 

interesse histórico-cultural;
i) Garantir a conservação de livros e documentos;
j) Efetuar e colaborar em ações de defesa, preservação e valorização 

do património histórico, paisagístico e urbanístico do município e, em 
particular, dos monumentos classificados da área do município;

k) Promover a gestão dos museus municipais, assegurando a conser-
vação e segurança de todos os bens culturais sob sua alçada;

l) Promover a investigação, caracterização, conservação e divulgação 
das coleções museológicas;

m) Gerir as instalações e equipamentos de apoio aos museus da autar-
quia ou sob responsabilidade da autarquia, maximizando a sua utilização 
e providenciando a sua conservação e limpeza;

n) Cooperar com os núcleos museológicos da região, integrados no 
Museu do Douro, na divulgação de coleções museológicas;

o) Avaliar o interesse do município na aceitação de doações, heranças 
e legados, no âmbito da sua competência.

2 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

CAPÍTULO VI

Subunidades orgânicas flexíveis

SECÇÃO I

Divisão Administrativa e Financeira

Artigo 21.º
Secção de Aprovisionamento

1 — A Secção de Aprovisionamento é chefiada por um Coordenador 
Técnico, dependente diretamente do Chefe da Divisão Administrativa e 
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Financeira, ao qual compete orientar e zelar pelo normal funcionamento 
da secção, que tem, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Promover a elaboração do plano anual de compras e de aprovisiona-
mento e economato, em consonância com as reais necessidades do serviço, 
respeitando os critérios de gestão económica, financeira e de qualidade;

b) Zelar pela armazenagem, conservação e distribuição dos bens à 
sua guarda;

c) Controlar a carteira de seguros, com exceção dos relativos a Pessoal, 
e apresentar propostas para a sua formalização;

d) Proceder ao movimento de entradas através das requisições emitidas 
pelos respetivos serviços e visadas pelos responsáveis;

e) Dar saída dos bens armazenados através das requisições emitidas 
pelos respetivos serviços e visadas pelos responsáveis;

f) Conferir e armazenar os materiais provenientes de fornecedores, 
garantindo uma boa conferência dos mesmos;

g) Promover uma adequada gestão dos stocks assegurando o forne-
cimento regular de todos os materiais necessários à execução das obras 
por administração direta;

h) Fazer a receção de material, preceder à sua armazenagem e manter 
atualizado o inventário;

i) Zelar pelo bom acondicionamento e conservação dos bens em stock 
para todos os serviços do município;

j) Promover, organizar, controlar e executar todos os procedimentos/
processos relativos à aquisição de bens e serviços, nos termos legais e 
regulamentares;

k) Fornecer os materiais mediante requisições internas;
l) Efetuar a realização de reconciliações físico-contabilísticas;
m) Proceder ao controlo da compra ou do contrato, nomeadamente à 

vigilância dos prazos e à verificação das faturas;
n) Organizar e manter atualizado o ficheiro de fornecedores, bem como 

o inventário do material de utilização permanente e sua distribuição;
o) Organizar e manter atualizado o inventário das existências;
p) Coordenar e gerir os bens registados em armazém e efetuar a 

respetiva inventariação física periódica.

2 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 22.º
Secção de Atendimento e Gestão Documental

1 — A Secção de Atendimento e Gestão Documental é chefiada por 
um Coordenador Técnico, dependente diretamente do Chefe da Divi-
são Administrativa e Financeira, ao qual compete orientar e zelar pelo 
normal funcionamento da secção, que tem, entre outras, as seguintes 
atribuições:

a) Assegurar a receção, registo, classificação, distribuição e expe-
dição de toda a correspondência, assegurando e gerindo o serviço de 
correio;

b) Disponibilizar informação geral e especializada sobre a atividade 
do município, os serviços e todo o tipo de procedimentos;

c) Auditar os prazos de resposta ao cidadão dos serviços de reta-
guarda;

d) Efetuar marcações dos atendimentos do executivo e restantes 
serviços do município;

e) Analisar e tratar as estatísticas disponíveis com vista a uma redu-
ção gradual dos tempos de espera e o aumento do grau de satisfação 
no atendimento;

f) Assegurar a gestão da caixa de correio eletrónico geral do município, 
incluindo reporte e encaminhamento;

g) Efetuar o atendimento telefónico e respetivo encaminhamento das 
chamadas para os serviços.

2 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 23.º
Secção de Contabilidade

1 — A Secção de Contabilidade é chefiada por um Coordenador 
Técnico, dependente diretamente do Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira, ao qual compete orientar e zelar pelo normal funcionamento 
da secção, que tem, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Coligir todos os elementos necessários à elaboração do orçamento, 
e respetivas alterações e revisões;

b) Elaborar os documentos de prestação de contas;
c) Acompanhar e garantir a execução financeira do orçamento e tratar 

a informação contida no sistema contabilístico;
d) Instalar, implementar, executar e controlar a contabilidade munici-

pal com base no POCAL, integrando de forma consistente a contabilidade 
orçamental, patrimonial e de custos;

e) Elaborar instruções tendentes à adoção de critérios uniformes à 
contabilização das receitas e despesas e proceder ao seu registo;

f) Proceder ao arquivo organizado de processos de natureza conta-
bilística;

g) Apreciar os balancetes (resumos) diários de Tesouraria e proceder 
à sua conferência;

h) Acompanhar diariamente o movimento de valores e comprovar 
os saldos de cada uma das contas bancárias bem como proceder às 
reconciliações bancárias;

i) Receber e conferir as propostas de realização de despesa apresenta-
das pelos diferentes serviços, procedendo à respetiva cabimentação;

j) Verificar as condições legais para a realização das despesas;
k) Organizar o processo administrativo de despesa e receita;
l) Receber faturas e respetivas guias de remessa, devidamente confe-

ridas e proceder à sua liquidação e registo de compromisso;
m) Manter atualizadas as contas-correntes com terceiros e ainda os 

mapas de atualização de empréstimos;
n) Submeter a autorização superior os pagamentos a efetuar e emitir 

ordens de pagamento;
o) Rececionar e conferir os elementos constantes das guias de re-

ceita;
p) Movimentar as contas-correntes obrigatórias e demais documentos 

contabilísticos legalmente exigíveis;
q) Assegurar o serviço de expediente da secção e manter devidamente 

organizado o respetivo arquivo;
r) Calcular, registar e controlar os pagamentos das retenções de ver-

bas relativas a receitas cobradas para terceiros, nos processamentos 
efetuados;

s) Emitir cheques e proceder à sua guarda e controlo;
t) Emitir ordens de pagamento relativas a operações de Tesouraria;
u) Elaborar e subscrever certidões relativas a processos de despesa e 

receita a remeter às diversas entidades, em respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei;

v) Recolher elementos conducentes ao preenchimento de modelos fis-
cais, segurança social e outros e subscrever os respetivos documentos;

w) Enviar as ordens de pagamento à Tesouraria;
x) Fazer o registo atempado das receitas cobradas por outras enti-

dades;
y) Remeter às diversas entidades os elementos determinados por lei.

2 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 24.º
Secção de Expediente Geral

1 — A Secção de Expediente Geral é chefiada por um Coordenador 
Técnico, diretamente dependente do Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira, ao qual compete orientar e zelar pelo normal funcionamento 
da secção, a qual tem, entre outras, como atribuições:

1.1 — No âmbito do Expediente Geral e Arquivo:
a) Promover a publicitação das deliberações dos órgãos municipais, 

bem como das decisões dos respetivos titulares, destinadas a ter eficácia 
externa, nos termos da lei;

b) Assegurar a elaboração, registo e a afixação de editais e éditos;
c) Registar, divulgar e arquivar despachos, avisos, anúncios, regula-

mentos, ordens de serviços, informações e outros documentos;
d) Coordenar o arquivo no que respeita à sua classificação, conser-

vação, arrumação e atualização;

1.2 — No âmbito das Taxas e Licenças:
a) Liquidar os impostos, taxas, licenças e outros rendimentos munici-

pais, cuja arrecadação não esteja a cargo de outra unidade orgânica;
b) Conferir os mapas de cobrança das taxas de mercados e feiras e 

emitir as respetivas guias de receita;
c) Conferir e emitir guias das receitas arrecadadas nos vários postos 

de cobrança do município;
d) Passar guias de cobrança de rendas de propriedade e outros créditos 

municipais;
e) Expedir avisos e editais para pagamento de licenças, taxas e outros 

rendimentos;
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f) Organização de processos de cartas de caçador e administrativos 
no âmbito dos respetivos regulamentos municipais;

g) Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito 
do processo de execução fiscal;

h) Organizar os processos de concessão de terrenos para sepulturas 
perpétuas, jazigos, gavetões e ossários, proceder a registos e liquidação 
relativos a inumação, exumação e transladação no Cemitério Municipal, 
mantendo atualizado o respetivo registo;

i) Efetuar o aluguer de áreas livres nos mercados e feiras;
j) Satisfazer outras solicitações relacionadas com taxas e licenças;
k) Formular propostas de atualização de taxas e licenças ou outras 

receitas legalmente previstas;
l) Organizar os processos relativos a publicidade, procedendo à sua 

liquidação;
m) Organizar o registo e averbamentos dos licenciamentos no âmbito 

da atividade de exploração de máquinas de diversão;
n) Organizar o registo e averbamentos dos licenciamentos no âmbito 

dos licenciamentos diversos;
o) Organizar o registo e averbamentos no âmbito do licenciamento 

dos táxis.

1.3 — Compete ainda à Secção de Expediente Geral:
a) Assegurar os serviços de limpeza das instalações;
b) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.

2 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 25.º
Secção de Património

1 — A Secção de Património é chefiada por um Coordenador Técnico, 
dependente diretamente do Chefe da Divisão Administrativa e Finan-
ceira, ao qual compete orientar e zelar pelo normal funcionamento da 
secção, que tem, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Assegurar a gestão do património com exceção do parque habi-
tacional;

b) Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro de bens 
móveis e imóveis do município;

c) Executar e acompanhar os processos de inventariação, aquisição, 
transferência, abate, permuta e venda de bens;

d) Proceder à identificação, codificação, classificação, etiquetagem, 
registo, movimentação, inventário permanente e controlo de todos os 
bens patrimoniais dos serviços, incluindo obras de arte, mobiliário 
e equipamentos existentes nos serviços ou cedidos pelo município a 
outros organismos;

e) Promover a inscrição nas matrizes prediais e o registo na conserva-
tória do registo predial de todos os bens imobiliários do município;

f) Executar todo o expediente relacionado com o abate e alienação 
de bens móveis e imóveis;

g) Manter o chaveiro central das instalações municipais;
h) Proceder ao registo, nos termos legais e regulamentares, de todos 

os bens patrimoniais;
i) Organizar, em relação a cada prédio que faça parte do cadastro dos 

bens imóveis, um processo com toda a documentação que a ele respeite, 
incluindo plantas, cópias de escrituras ou sentença de expropriação e 
demais documentos relativos aos atos e operações de natureza adminis-
trativa e jurídica e à descrição, identificação e utilização dos prédios;

j) Executar as ações e operações necessárias à administração corrente 
do património municipal e à sua conservação;

k) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos regulamentares 
que estejam diretamente relacionados com o serviço;

l) Colaborar na elaboração de normas no âmbito da gestão e controlo 
patrimonial e zelar pela sua posterior atualização e cumprimento;

m) Controlar a situação dos documentos necessários à circulação das 
viaturas e máquinas.

2 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 26.º
Secção de Recursos Humanos

1 — A Secção de Recursos Humanos é chefiada por um Coordenador 
Técnico, diretamente dependente do Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira, ao qual compete orientar e zelar pelo normal funcionamento 
da secção, a qual tem, entre outras, como atribuições:

a) Promover o atendimento público no domínio dos recursos humanos 
e o atendimento aos trabalhadores do município;

b) Proceder à gestão administrativa do pessoal ao serviço do muni-
cípio, mantendo atualizados os respetivos processos individuais, assim 
como garantir a gestão de ficheiros e arquivos de pessoal, em suporte 
digital e de papel;

c) Assegurar a tramitação dos procedimentos concursais para recru-
tamento e seleção de pessoal;

d) Organizar os processos relativos aos procedimentos concursais ou 
outras formas de mobilidade;

e) Assegurar a adequação com as normas legais vigentes dos proces-
sos de contratação a termo determinado e indeterminado, prestação de 
serviços, promovendo o normal decurso dos processos;

f) Coordenar os processos de recrutamento e seleção dos Estágios 
Profissionais, as relações institucionais com o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, Escolas Profissionais e demais entidades e 
promover candidaturas a programas ou protocolos/parcerias;

g) Gerir candidaturas aos programas do Instituto de Emprego e For-
mação Profissional;

h) Propor e colaborar nas ações respeitantes à movimentação e gestão 
de pessoal, a fim de possibilitar uma correta afetação de recursos huma-
nos existentes, com as necessidades de cada serviço, ao aperfeiçoamento 
organizacional e à racionalização de recursos humanos;

i) Proceder a todos os atos relativos ao processamento das remune-
rações e outros abonos dos trabalhadores ao serviço do município e 
assegurar o respetivo pagamento, através das instituições bancárias, 
nos prazos estabelecidos superiormente;

j) Organizar e proceder ao registo da informação relativa à assiduidade 
dos trabalhadores;

k) Proceder à elaboração do mapa de pessoal e acompanhamento da 
sua execução;

l) Colaborar na organização e gestão do orçamento, no que concerne 
à área de pessoal;

m) Proceder à elaboração dos mapas de férias, promover a sua apro-
vação e posterior distribuição pelas diversas unidades orgânicas;

n) Elaborar o balanço social;
o) Assegurar a divulgação de informação aos trabalhadores do mu-

nicípio;
p) Gerir a carteira de seguros de pessoal;
q) Organizar os processos respeitantes à segurança social e prestações 

complementares, bem como de acidentes de trabalho;
r) Instruir os processos de aposentação dos trabalhadores;
s) Acompanhar o sistema de avaliação de desempenho dos trabalha-

dores, mantendo atualizada a lista de atribuição de pontos de todos os 
trabalhadores do município;

t) Colaborar na determinação/atribuição de alteração de posiciona-
mentos remuneratórios;

u) Instruir os processos referentes a prestações sociais dos funcioná-
rios, nomeadamente abono de família, ADSE, Caixa Geral de Aposen-
tações e Segurança Social;

v) Elaborar listas de antiguidade e relações de frequência mensal:
w) Assegurar o expediente relativo a faltas, férias e licenças;
x) Emitir cartões de identificação do pessoal e manter atualizado o 

seu registo;
y) Fazer cumprir as obrigações fiscais a que estão sujeitos os traba-

lhadores, de acordo com as normas em vigor.

a) Compete igualmente à Secção de Recurso Humanos, em articulação 
com todos os serviços municipais, no âmbito da Higiene e Segurança 
no Trabalho:

b) Dar andamento às participações dos sinistrados, quando o acidente 
ocorra em serviço;

c) Promover a participação dos trabalhadores e suas estruturas repre-
sentativas na definição das políticas de prevenção, segurança, higiene 
e saúde no trabalho;

d) Contribuir para a realização profissional e qualidade de vida dos 
trabalhadores, tendo em vista o aumento da produtividade e eficácia 
dos serviços municipais;

e) Colaborar na definição de uma política de prevenção de riscos 
profissionais de forma a diminuir os acidentes de trabalho e as doenças 
profissionais;

f) Promover e dinamizar a formação e informação dos trabalhadores 
e chefias no âmbito da segurança, higiene e saúde no trabalho;

g) Proceder à marcação dos exames médicos de admissão, iniciais, 
periódicos e ocasionais, previstos na legislação em vigor.

2 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
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que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

SECÇÃO II

Divisão de Obras Municipais e Gestão Urbanística

Artigo 27.º
Secção de Apoio Administrativo

1 — A Secção de Apoio Administrativo da Divisão de Obras Muni-
cipais e Gestão Urbanística é chefiada por um Coordenador Técnico, 
diretamente dependente do Chefe de Divisão, ao qual compete orientar 
e zelar pelo normal funcionamento da secção, a qual tem, entre outras, 
como atribuições:

a) Assegurar o expediente e o processamento administrativo dos 
assuntos que correm pela Divisão;

b) Garantir a organização, movimentação e arquivo dos processos 
que lhe estão afetos;

c) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-
primento dos prazos legais e normas vigentes;

d) Notificar os interessados dos despachos e deliberações sobre os 
processos a correr pela Divisão;

e) Apoiar o Balcão Único de Atendimento na informação do público 
sobre a tramitação dos processos a correr pela Divisão;

f) Assegurar a tramitação dos processos sujeitos a “Visto” do Tribunal 
de Contas;

g) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.

2 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

SECÇÃO III

Divisão de Obras Particulares e Serviços Urbanos

Artigo 28.º
Secção de Apoio Administrativo

1 — A Secção de Apoio Administrativo da Divisão de Obras Parti-
culares e Serviços Urbanos é chefiada por um Coordenador Técnico, 
diretamente dependente do Chefe de Divisão, ao qual compete orientar 
e zelar pelo normal funcionamento da secção, a qual tem, entre outras, 
como atribuições:

a) Assegurar o expediente e o processamento administrativo dos 
assuntos que correm pela Divisão;

b) Garantir a organização, movimentação e arquivo dos processos 
que lhe estão afetos;

c) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-
primento dos prazos legais e normas vigentes;

d) Notificar os interessados dos despachos e deliberações sobre os 
processos a correr pela Divisão;

e) Apoiar o Balcão Único de Atendimento na informação do público 
sobre a tramitação dos processos a correr pela Divisão;

f) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.

2 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

CAPÍTULO VII

Serviços de apoio e assessoria

Artigo 29.º
Gabinete de Apoio à Presidência

1 — O Gabinete de Apoio à Presidência é o serviço de apoio direto 
ao Presidente da Câmara Municipal no desempenho das suas funções, 
e deste dependente, ao qual compete, nomeadamente:

a) Assessorar o Presidente da Câmara;
b) Organizar a agenda e as audiências públicas;

c) Realizar todas as diligências necessárias à representação do Presi-
dente, em todos os atos públicos;

d) Analisar e preparar o expediente para despacho e posterior registo 
e reencaminhamento;

e) Promover contactos com os órgãos da Autarquia e os órgãos da 
Administração Pública;

f) Estabelecer, por determinação do Presidente da Câmara Municipal, 
todos os contactos com os órgãos de comunicação social, para divulgação 
das atuações da Câmara;

g) Apoiar as relações protocolares do município;
h) Garantir as relações institucionais, intermunicipais e internacionais 

do município, preparando-as e desenvolvendo-as;
i) Assegurar a divulgação de toda a atividade do município.

2 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 30.º
Gabinete de Ação Social, Educação e Cultura,

1 — Ao Gabinete de Ação Social, Educação e Cultura, diretamente 
dependente do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com 
competência delegada, compete, nomeadamente:

1.1 — No âmbito da Ação Social:
a) Executar programas de ação social;
b) Promover e acompanhar as atividades que se destinem a apoiar 

munícipes que, reconhecidamente, careçam de apoio e assistência e 
colaborar com as instituições particulares de solidariedade social;

c) Elaborar estudos que permitam o diagnóstico social e o conheci-
mento das carências sociais das populações e dos grupos mais vulne-
ráveis;

d) Estudar e identificar as causas de marginalidade e delinquência 
específica ou de maior relevo na área do município, propondo medidas 
adequadas com vista à sua eliminação;

e) Promover medidas de apoio às crianças, idosos e pessoas com 
deficiência, em parceria com as instituições com serviços dedicados 
a estes grupos;

f) Assegurar o funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens.

1.2 — No âmbito da Habitação:
a) Cooperar no levantamento das necessidades habitacionais e as-

segurar o acompanhamento social e a dinamização comunitária nos 
complexos municipais de habitação social;

b) Assegurar a gestão do parque habitacional do município, garan-
tindo, para o efeito, a preparação dos contratos, a fixação e atualização 
de rendas, a organização dos processos individuais dos arrendatários, 
o controlo do pagamento das rendas e a fiscalização das condições de 
utilização das habitações.

1.3 — No âmbito da Educação e Ensino:
a) Assegurar o apetrechamento dos estabelecimentos de ensino sob 

a responsabilidade municipal;
b) Organizar e gerir a rede municipal de transportes escolares;
c) Proceder ao levantamento das necessidades dos alunos mais caren-

ciados e, em função delas, propor a atribuição de auxílios económicos, 
de acordo com as disposições legais e regulamentares, assegurando os 
procedimentos necessários à respetiva gestão;

d) Providenciar pelo fornecimento de refeições nas escolas;
e) Promover a gestão da componente de apoio à família nos jardins 

de infância da responsabilidade do município;
f) Assegurar o planeamento e a gestão das atividades de enriqueci-

mento curricular no 1.º ciclo do ensino básico;
g) Assegurar as atribuições do município no âmbito do sistema edu-

cativo, cooperando ativamente com os estabelecimentos de ensino;
h) Promover e apoiar o desenvolvimento das atividades de edu-

cação especial, de acordo com as necessidades existentes nessa 
área;

i) Programar a construção, recuperação e manutenção de equipa-
mentos educativos;

j) Assegurar a gestão dos equipamentos educativos dos estabelecimen-
tos do ensino básico, designadamente quanto à dotação de mobiliário 
e material didático;

k) Aferir das carências em equipamentos escolares e propor a aquisição 
e substituição de equipamentos degradados;

l) Colaborar com a comunidade educativa em projetos que potenciem 
a função social da escola.
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1.4 — No âmbito da Cultura:

a) Promover a inventariação, classificação, proteção e divulgação do 
património histórico-cultural do concelho;

b) Gerir as instalações e os equipamentos culturais da autarquia, 
maximizando a sua utilização e providenciando a sua conservação e 
limpeza;

c) Cooperar com os agentes culturais do concelho, dinamizando e 
potenciando as suas iniciativas;

d) Proceder à articulação das atividades culturais no município, fo-
mentando a participação alargada de associações, coletividades e outras 
organizações;

e) Estimular e apoiar o movimento associativo;
f) Colaborar com associações e outros agentes culturais na dinami-

zação de projetos culturais e recreativos;
g) Fomentar a utilização pública das instalações de caráter cultural;
h) Apoiar e incentivar as formas tradicionais de expressão da cultura 

popular;
i) Propor e concretizar programas de intercâmbio de grupos a nível 

intermunicipal, nacional ou internacional;
j) Promover os contactos e relações a estabelecer com órgãos de 

administração central e regional e associações na área da animação 
cultural e afins;

k) Colaborar com os serviços municipais, organizando os apoios a 
prestar a feiras, festas tradicionais e a outras realizações, no âmbito das 
suas atribuições;

l) Desenvolver ações e programas diversos de animação, designada-
mente itinerários culturais e turísticos na área do município.

1.5 — No âmbito do Turismo:

a) Gerir o Posto de Turismo;
b) Organizar a informação turística relativa ao concelho;
c) Promover a edição de materiais e a realização de atividades de 

informação e promoção turística;
d) Prestar serviços de informação e apoio a turistas;
e) Executar ações de acolhimento aos turistas;
f) Cooperar com os agentes e entidades atuantes no concelho, no 

domínio do turismo, dinamizando e potenciando as suas iniciativas, 
de acordo com os recursos e as linhas programáticas definidas pelo 
executivo;

g) Gerir as instalações e equipamentos de apoio ao turismo do mu-
nicípio ou sob a sua responsabilidade, maximizando a sua utilização e 
providenciando a sua conservação e limpeza;

h) Proceder à recolha de dados e à elaboração de estudos e indicadores 
sobre a atividade turística no concelho;

i) Inventariar as potencialidades turísticas da área do concelho e 
promover a sua divulgação;

j) Realizar estudos e elaborar propostas no âmbito do desenvolvimento 
turístico do concelho;

k) Organizar e ou colaborar na participação em feiras e exposições;
l) Promover os apoios municipais à realização de feiras e exposições 

promovidas por outras entidades;
m) Assegurar a articulação com as regiões de turismo;
n) Colaborar com os organismos regionais e nacionais do fomento 

do turismo;
o) Incentivar e apoiar os artesãos, nomeadamente através da divul-

gação dos seus produtos;
p) Organizar feiras e cursos sobre artes tradicionais.

2 — Compete ainda ao Gabinete de Ação Social, Educação e Cultura 
as seguintes atribuições:

a) Assegurar o expediente e o processamento administrativo dos 
assuntos que correm pelo Gabinete;

b) Garantir a organização, movimentação e arquivo dos processos 
que lhe estão afetos;

c) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-
primento dos prazos legais e normas vigentes;

d) Notificar os munícipes dos despachos e deliberações sobre os 
processos a correr pelo Gabinete;

e) Apoiar o Balcão Único de Atendimento na informação do público 
sobre a tramitação dos processos a correr pelo Gabinete;

f) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.

3 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 31.º
Gabinete de Comunicação e Imagem

1 — Ao Gabinete de Comunicação e Imagem, diretamente dependente 
do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com competência 
delegada, compete, nomeadamente:

a) Garantir a informação, o contacto regular e organizado com toda 
a comunicação social;

b) Garantir todas as formas de publicidade e divulgação da atividade 
municipal;

c) Garantir a atualização dos conteúdos da página de Internet, redes 
sociais e Intranet em articulação com o Gabinete de Informática e Sis-
temas de Comunicação;

d) Promover junto das instituições e da população, em geral, a imagem 
do município enquanto autarquia aberta e eficiente ao serviço exclusivo 
da comunidade;

e) Apresentar um plano de atividades anual para as áreas de imagem, 
marketing e comunicação;

f) Recolher e organizar um arquivo com as diversas notícias difun-
didas pelos órgãos de comunicação social em diferentes suportes e sua 
compilação ordenada;

g) Produzir e divulgar esclarecimentos sobre notícias difundidas pelos 
vários órgãos de informação e que visem o município;

h) Produzir e difundir publicações e outros suportes de comunicação 
(impressos audiovisuais e outros) de caráter informativo e ou de caráter 
promocional (cartazes, stands, exposições, etc.);

i) Organizar a informação turística relativa ao concelho em articulação 
com o setor de Turismo;

j) Promover a divulgação da agenda cultural em articulação com o 
setor da Cultura;

k) Desenvolver as ações tendentes à promoção e qualificação dos 
produtos locais;

l) Coordenar eventos promovidos pelo município em articulação com 
os serviços municipais envolvidos;

m) Colaborar nos eventos onde o município é parceiro ou coorgani-
zador em articulação com os serviços municipais envolvidos;

n) Coordenar os processos de geminação.

2 — Compete ainda ao Gabinete de Comunicação e Imagem as se-
guintes atribuições:

a) Assegurar o expediente e o processamento administrativo dos 
assuntos que correm pelo Gabinete;

b) Garantir a organização, movimentação e arquivo dos processos 
que lhe estão afetos;

c) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-
primento dos prazos legais e normas vigentes;

d) Notificar os munícipes dos despachos e deliberações sobre os 
processos a correr pelo Gabinete;

e) Apoiar o Balcão Único de Atendimento na informação do público 
sobre a tramitação dos processos a correr pelo Gabinete;

f) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.

3 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 32.º
Gabinete de Empreendedorismo

1 — Ao Gabinete de Empreendedorismo, diretamente dependente 
do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com competência 
delegada, compete, nomeadamente:

a) Promover os produtos endógenos;
b) Prestar serviços de consultadoria aos investidores do concelho, 

ajudando-os a fazer estudos de mercado, formalizar candidaturas, exe-
cutar projetos e submeter pedidos de pagamento;

c) Formalizar as candidaturas comunitárias, monitorizar os projetos 
aprovados, enviar as remessas de documentos às entidades e submeter 
os pedidos de pagamento;

d) Realizar e monitorizar o desenvolvimento do SIG;
e) Garantir a implantação de um sistema de qualidade dos serviços 

municipais.

2 — Compete ainda ao Gabinete de Empreendedorismo as seguintes 
atribuições:

a) Assegurar o expediente e o processamento administrativo dos 
assuntos que correm pelo Gabinete;
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b) Garantir a organização, movimentação e arquivo dos processos 
que lhe estão afetos;

c) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-
primento dos prazos legais e normas vigentes;

d) Notificar os munícipes dos despachos e deliberações sobre os 
processos a correr pelo Gabinete;

e) Apoiar o Balcão Único de Atendimento na informação do público 
sobre a tramitação dos processos a correr pelo Gabinete;

f) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.

3 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 33.º
Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação

1 — Ao Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação, direta-
mente dependente do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador 
com competência delegada, cabem, em geral as funções de estudo, 
implementação e gestão de sistemas automatizados de informação a 
utilizar nos serviços municipais, bem como conceber, propor a aquisição, 
atualizar e manter os sistemas que permitam a melhoria da eficiência e 
produtividade dos serviços na perspetiva da simplificação e moderni-
zação administrativa.

2 — Em especial, incumbe ao Gabinete de Informática e Sistemas 
de Comunicação:

a) Participar na definição e assegurar a coordenação técnica dos 
sistemas de informação existentes no município;

b) Promover a elaboração do plano de desenvolvimento dos serviços 
municipais, que inclua a definição dos equipamentos e dispositivos de 
hardware e software e de redes informáticas a adquirir, instalar, manter 
e reparar;

c) Assegurar a gestão da rede interna, exercendo funções de adminis-
trador de sistemas e de rede de dados;

d) Contemplar projetos de expansão e adequação às necessidades 
funcionais de cada serviço;

e) Conceber, analisar, desenvolver, instalar, gerir e manter sistemas 
baseados em tecnologias de Internet e em sistemas de aplicações mul-
timédia;

f) Promover a conceção de suportes de informação dirigidos aos 
munícipes nas diferentes atividades municipais;

g) Colaborar na atualização da página do município na Internet;
h) Colaborar na aquisição de equipamento informático e suportes 

lógicos.

3 — Compete ainda ao Gabinete de Informática e Sistemas de Co-
municação as seguintes atribuições:

a) Assegurar o expediente e o processamento administrativo dos 
assuntos que correm pelo Gabinete;

b) Garantir a organização, movimentação e arquivo dos processos 
que lhe estão afetos;

c) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-
primento dos prazos legais e normas vigentes;

d) Notificar os munícipes dos despachos e deliberações sobre os 
processos a correr pelo Gabinete;

e) Apoiar o Balcão Único de Atendimento na informação do público 
sobre a tramitação dos processos a correr pelo Gabinete;

f) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.

4 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 34.º
Gabinete de Juventude e Desporto

1 — Ao Gabinete de Juventude e Desporto, diretamente dependente 
do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada, 
compete, nomeadamente:

a) Gerir o funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo e das Piscinas 
Municipais, como infraestruturas ao serviço da população escolar e dos 
munícipes em geral, dinamizando-as como instrumentos de desenvol-
vimento desportivo;

b) Gerir o funcionamento do Complexo Desportivo da Mata do Cabo, 
como infraestrutura ao serviço dos munícipes em geral, dinamizando-a 
como instrumento de desenvolvimento desportivo e recreativo;

c) Gerir as instalações e equipamentos de apoio ao Pavilhão Gim-
nodesportivo e às Piscinas Municipais, maximizando a sua utilização e 
providenciando a sua conservação e limpeza;

d) Gerir as instalações e equipamentos de apoio ao Complexo Despor-
tivo da Mata do Cabo, maximizando a sua utilização e providenciando 
a sua conservação e limpeza;

e) Programar e apoiar medidas de fomento da prática do desporto, em 
colaboração com os organismos e associações desportivas do município, 
incentivando o associativismo desportivo;

f) Definir, propor e operacionalizar projetos que fomentem a prática 
da atividade física regular, numa perspetiva de melhoria da saúde, bem-
estar e qualidade de vida;

g) Promover o levantamento das necessidades de conservação, ma-
nutenção e gestão dos equipamentos desportivos municipais;

h) Elaborar e atualizar anualmente a análise da situação desportiva do 
concelho, bem como a respetiva carta das instalações desportivas;

i) Propor a construção e ou reconversão de instalações desportivas, 
bem como a implementação de projetos de desenvolvimento desportivo 
que englobem os diversos agentes do sistema desportivo;

j) Gerir as instalações desportivas municipais, organizando e coor-
denando as atividades e utilização das mesmas bem como os recursos 
humanos e materiais a elas afetos;

k) Elaborar relatórios mensais e anuais de funcionamento e zelar por 
todo o património afeto às instalações desportivas municipais, bem 
como garantir as condições higio-sanitárias adequadas à sua utilização 
pelo público;

l) Definir, propor e implementar o programa de apoio ao associati-
vismo;

m) Propor e operacionalizar a realização de provas desportivas de 
âmbito nacional e internacional que incrementem a prática desportiva 
e promovam turística e economicamente o concelho;

n) Definir e operacionalizar projetos de promoção de educação física 
e de atividades de expressão físico-motora nos estabelecimentos dos 
diversos graus de ensino;

o) Promover projetos e atividades de ocupação dos tempos livres 
dos jovens, principalmente durante os períodos de férias escolares, 
apostando na oferta de atividades culturais, desportivas e recreativas, 
assim como em projetos específicos que permitam a opção por uma 
vida útil e saudável;

p) Propor e implementar atividades que estimulem a participação juve-
nil e a livre criação, incentivem a criação de uma consciência ecológica 
dos jovens e dinamizem as tradições e costumes da população local;

q) Promover o intercâmbio entre jovens, procurando alargar o seu 
campo cultural e intelectual.

2 — Compete ainda ao Gabinete de Juventude e Desporto as seguintes 
atribuições:

a) Assegurar o expediente e o processamento administrativo dos 
assuntos que correm pelo Gabinete;

b) Garantir a organização, movimentação e arquivo dos processos 
que lhe estão afetos;

c) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-
primento dos prazos legais e normas vigentes;

d) Notificar os munícipes dos despachos e deliberações sobre os 
processos a correr pelo Gabinete;

e) Apoiar o Balcão Único de Atendimento na informação do público 
sobre a tramitação dos processos a correr pelo Gabinete;

f) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.

3 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 35.º
Gabinete de Proteção Civil

1 — Ao Gabinete de Proteção Civil, diretamente dependente do Presi-
dente da Câmara Municipal ou do Vereador com competência delegada, 
compete, em geral, em articulação com o Comandante Operacional Mu-
nicipal, a coordenação das operações de prevenção, socorro e assistência 
em situações de catástrofe e calamidade pública e, em especial:

a) Acionar o Plano Municipal de Emergência;
b) Acompanhar e monitorizar todas as ações de proteção civil no 

concelho, nomeadamente nos teatros de operação de incêndios florestais 
e urbanos, gelo, neve, intempéries, inundações e emergência hospitalar;

c) Acompanhar e monitorizar as equipas de intervenção perma-
nente;

d) Assegurar a articulação do sistema operacional de intervenção de 
proteção civil, garantindo a comunicação com os órgãos municipais e 
outras entidades públicas e privadas;
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e) Elaborar o relatório anual de atividades de proteção civil;
f) Apoiar e coordenar as operações de socorro às populações atingidas 

por catástrofe ou calamidade pública;
g) Promover o realojamento e acompanhamento de populações atin-

gidas por catástrofe ou calamidade, em articulação com os bombeiros 
e outros serviços competentes da área do município;

h) Acompanhar a elaboração e monitorização dos planos municipais 
de emergência e da defesa da floresta contra incêndios, em articulação 
com o Gabinete Técnico Florestal;

i) Promover ações de sensibilização e informação das populações no 
domínio da proteção civil e da floresta;

j) Acompanhar a elaboração de projetos agroflorestais e sua execução, 
em articulação com o Gabinete Técnico Florestal;

k) Acompanhar os trabalhos executados pelas equipas de sapadores 
florestais;

l) Elaborar as propostas de apoio às associações humanitárias;
m) Coadjuvar na monitorização da emergência hospitalar;
n) Capacitar as associações humanitárias com o material destinado 

à emergência hospitalar;
o) Organizar e monitorizar simulacros junto da população, nomeada-

mente junto da comunidade educativa;
p) Assistir e participar nas reuniões da comissão municipal de defesa 

da floresta contra incêndios.

2 — Compete ainda ao Gabinete de Proteção Civil as seguintes atri-
buições:

a) Assegurar o expediente e o processamento administrativo dos 
assuntos que correm pelo Gabinete;

b) Garantir a organização, movimentação e arquivo dos processos 
que lhe estão afetos;

c) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-
primento dos prazos legais e normas vigentes;

d) Notificar os munícipes dos despachos e deliberações sobre os 
processos a correr pelo Gabinete;

e) Apoiar o Balcão Único de Atendimento na informação do público 
sobre a tramitação dos processos a correr pelo Gabinete;

f) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.

3 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 36.º
Gabinete Técnico Agrícola

1 — Ao Gabinete Técnico Agrícola, diretamente dependente do Presi-
dente da Câmara Municipal ou do Vereador com competência delegada, 
compete, nomeadamente:

a) Informar os agricultores das medidas de financiamento;
b) Apoiar os agricultores na elaboração de candidaturas;
c) Apoiar os agricultores na execução de projetos;
d) Apoiar a comercialização dos produtos endógenos;
e) Estabelecer parcerias/protocolos com os organismos de tutela para 

a localização de serviços;
f) Monitorizar os caminhos agrícolas do concelho e propor as inter-

venções necessárias;
g) Submeter candidaturas para o financiamento de caminhos agrí-

colas;
h) Prestar serviços de consultadoria às associações de agricultura, 

caça e pesca;
i) Apoiar as iniciativas de promoção da agricultura, da pesca e da 

cinegética;
j) Apoiar as iniciativas de promoção dos produtores-engarrafadores 

do concelho;
k) Apoiar o licenciamento industrial de adegas e lagares.

2 — Compete ainda ao Gabinete Técnico Agrícola as seguintes atri-
buições:

a) Assegurar o expediente e o processamento administrativo dos 
assuntos que correm pelo Gabinete;

b) Garantir a organização, movimentação e arquivo dos processos 
que lhe estão afetos;

c) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-
primento dos prazos legais e normas vigentes;

d) Notificar os munícipes dos despachos e deliberações sobre os 
processos a correr pelo Gabinete;

e) Apoiar o Balcão Único de Atendimento na informação do público 
sobre a tramitação dos processos a correr pelo Gabinete;

f) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.
3 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 

ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

Artigo 37.º
Gabinete Técnico Florestal

1 — Ao Gabinete Técnico Florestal, diretamente dependente do Presi-
dente da Câmara Municipal ou do Vereador com competência delegada, 
compete, nomeadamente:

a) O acompanhamento das políticas de fomento florestal;
b) O acompanhamento e prestação de informação no âmbito dos 

instrumentos de apoio à floresta;
c) A promoção de políticas e de ações no âmbito do controlo e erra-

dicação de agentes bióticos e defesa contra agentes abióticos;
d) A elaboração de projetos agroflorestais e acompanhamento da 

sua execução;
e) O apoio à comissão municipal de defesa da floresta;
f) Participar na elaboração dos planos municipais de defesa da floresta 

contra incêndios, em articulação com a comissão municipal de defesa 
da floresta;

g) Proceder ao registo cartográfico anual de todas as ações de gestão 
de combustíveis;

h) A recolha, o registo e a atualização da base de dados da Rede de 
Defesa da Floresta contra Incêndios (RDFCI);

i) O apoio técnico na construção de caminhos florestais no âmbito da 
execução dos planos municipais de defesa da floresta;

j) O acompanhamento dos trabalhos de gestão de combustíveis;
k) A preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante ao 

licenciamento de queimadas;
l) A preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante 

à autorização da utilização de fogo de artifício ou outros artefactos 
pirotécnicos;

m) Gerir a equipa de sapadores florestais;
n) Participar nas tarefas de planeamento e ordenamento dos espaços 

rurais do município;
o) Gerir as zonas florestais e matas municipais;
p) Emitir parecer sobre o licenciamento de atividades florestais e 

de floresta;
q) Instruir os processos e propor o licenciamento de fogueiras e 

queimadas;
r) Participar nas ações de planeamento de proteção civil;
s) Dar apoio técnico na gestão das zonas de caça, na área do município.

2 — Compete ainda ao Gabinete Técnico Florestal as seguintes atri-
buições:

a) Assegurar o expediente e o processamento administrativo dos 
assuntos que correm pelo Gabinete;

b) Garantir a organização, movimentação e arquivo dos processos 
que lhe estão afetos;

c) Assegurar a tramitação dos processos de modo a garantir o cum-
primento dos prazos legais e normas vigentes;

d) Notificar os munícipes dos despachos e deliberações sobre os 
processos a correr pelo Gabinete;

e) Apoiar o Balcão Único de Atendimento na informação do público 
sobre a tramitação dos processos a correr pelo Gabinete;

f) Preparar a agenda dos assuntos a submeter à reunião de Câmara.

3 — Além das competências anteriormente previstas, compete-lhe 
ainda exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais e transitórias

Artigo 38.º
Encargos com pessoal

Enquanto o orçamento municipal não for ajustado nos termos da 
estrutura que resultar da presente organização de serviços, o processa-
mento de encargos com pessoal continua a reportar -se às dotações que 
os vêm suportando.
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Artigo 39.º

Lacunas e omissões

As lacunas e omissões deste Regulamento serão resolvidas, nos termos 
gerais do direito, pelo Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 40.º

Norma revogatória

É revogado o Regulamento de Organização dos Serviços Municipais 
publicado no Diário da República n.º 13, 2.ª série, de 18 de janeiro de 
2012, em anexo ao Despacho n.º 736/2012.

Artigo 41.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publi-
cação no Diário da República.

ANEXO

Organograma 

  
 206695415 

 MUNICÍPIO DE SEIA

Aviso n.º 1322/2013
Em cumprimento do disposto no Artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que cessou, por motivos de apo-
sentação, a relação jurídica de emprego público dos seguintes traba-
lhadores:

Abílio Cruz Pereira, Assistente Operacional, desligado do serviço 
em 01 -07 -2012;

António Amorim Cerqueira, Assistente Operacional, desligado do 
serviço em 01 -08 -2012;

António Manuel Nascimento Guerra, Assistente Operacional, desli-
gado do serviço em 01 -07 -2012;

António Pereira Fernandes, Assistente Operacional, desligado do 
serviço em 01 -09 -2012;

Fernando Manuel Cunhal Vaz Saraiva, Técnico Superior, desligado 
do serviço em 01 -08 -2012;

Jorge Manuel Neves Dias, Encarregado Operacional, desligado do 
serviço em 01 -08 -2012;

Luís Filipe da Silva, Assistente Operacional, desligado do serviço 
em 01 -11 -2012;

Manuel de Almeida Fonseca, Assistente Operacional, desligado do 
serviço em 01 -12 -2012;

Maria da Conceição Pedro de Paiva da Costa, Assistente Operacional, 
desligado do serviço em 01 -08 -2012;

Maria de Lurdes Nereu Monteiro, Assistente Operacional, desligado 
do serviço em 01 -08 -2012;

28 de dezembro de 2012. — O Vereador com competências delegadas, 
Paulo Caetano Abrantes Jorge.

306647974 

 Aviso n.º 1323/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que por meu despacho de 

28 de dezembro de 2012, foi concedida a António Joaquim Gavinhos 
Marques, Assistente Operacional, licença sem remuneração, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 234.º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com efeitos 
a partir de 1 de janeiro de 2013, pelo período de um ano.

2 de janeiro de 2013. — O Vereador com competências delegadas, 
Paulo Caetano Abrantes Jorge.

306647803 

 Aviso n.º 1324/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que por meu despacho de 23 

de outubro de 2012, foi concedida a Ricardo Jorge Pereira dos Santos, 
Assistente Operacional, licença sem remuneração, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 234.º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com efeitos a partir 
de 1 de janeiro de 2013, por um período de onze meses.

2 de janeiro de 2013. — O Vereador com competências delegadas, 
Paulo Caetano Abrantes Jorge.

306647909 

 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 1325/2013
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signatário, 

datado de 09/01/2013, foi autorizado o regresso da situação de licença 
sem remuneração, do trabalhador Mário Alexandre de Melo Montanha, 
com efeitos a partir de 21 de janeiro de 2013.

11 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Arqt. Augusto 
Pólvora.

306671852 

 Aviso n.º 1326/2013
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signatá-

rio, datado de 10/01/2013, foi concedida ao funcionário, Jorge Manuel 
Carta Coelho, licença sem remuneração, por um período de 6 meses, 
com efeitos a partir de 14 de janeiro de 2013.

11 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Arqt. Augusto 
Pólvora.

306671958 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Despacho n.º 1660/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação camarária 

tomada em reunião ordinária realizada em 12 de dezembro de 2012 
(deliberação n.º 402/2012), foi aprovado o Regulamento dos regimes 
de duração e organização do tempo de trabalho da Câmara Municipal 
de Setúbal, nos termos e ao abrigo do artigo 115.º do RCTFP, aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, que se publica em anexo ao 
presente aviso.

3 de janeiro de 2013. — A Vereadora, com competência delegada 
pelo Despacho n.º 26 -A/09/GAP, de 10 de novembro, Carla Guer-
reiro.
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Regulamento dos Regimes de Duração e Organização 
do Tempo de Trabalho

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Natureza e âmbito de aplicação

1 — O presente regulamento define os regimes de duração e organiza-
ção do tempo de trabalho e estabelece o regime de assiduidade dos traba-
lhadores da Câmara Municipal de Setúbal, adiante designada por CMS.

2 — O regulamento é aplicável a todos os trabalhadores que exercem 
funções na CMS, independentemente da modalidade de vinculação e de 
constituição da relação jurídica de emprego público.

3 — O regulamento é igualmente aplicável aos trabalhadores que, 
embora vinculados a outro organismo, aqui exercem funções a qual-
quer título.

4 — No interesse das atividades da CMS, ou por motivos devidamente 
fundamentados e sob proposta do superior hierárquico, pode o Presidente 
da Câmara isentar o cumprimento parcial e temporário das disposições 
do presente regulamento ou autorizar a aplicação de outras.

Artigo 2.º
Comunicação de dados

Os trabalhadores abrangidos pelo presente regulamento têm o dever 
de comunicar as atualizações dos seus dados pessoais, sendo ressalvado 
e garantido o direito de confidencialidade, de acesso e alteração dos 
mesmos ao abrigo da lei.

CAPÍTULO II

Período de trabalho e de funcionamento

Artigo 3.º
Período de funcionamento e tempo de trabalho

1 — O período de funcionamento é o intervalo de tempo diário durante 
o qual é exercida a atividade dos serviços da CMS.

2 — A atividade normal dos serviços da CMS decorre entre as 8.00 
e as 20.00 horas, sendo apenas permitida a permanência dos trabalha-
dores, para além deste período, quando devidamente autorizados pelo 
responsável hierárquico.

3 — Excetuam -se do disposto do número anterior os serviços com 
regime de funcionamento especial.

4 — Tempo de trabalho é todo e qualquer período durante o qual o 
trabalhador está a desempenhar a atividade.

Artigo 4.º
Regimes de funcionamento especial

Consideram -se serviços com regime de funcionamento especial, 
designadamente os seguintes:

a) Mercados e serviços de abastecimento
b) Cemitérios
c) Bombeiros e ambulâncias
d) Recolha de resíduos sólidos (lixos) e lavagem de contentores
e) Equipamentos culturais e desportivos
f ) Postos de turismo
g) Outros em que as condições específicas da atividade o justifiquem.

Artigo 5.º
Período de atendimento

O período de atendimento corresponde ao intervalo de tempo diário 
durante o qual os serviços estão abertos para atender o público, podendo 
este período ser igual ou inferior ao período de funcionamento.

Artigo 6.º
Período normal de trabalho

1 — O período normal de trabalho é o tempo de trabalho que o tra-
balhador é obrigado a prestar, diariamente, medido em número de horas 
por dia e por semana e corresponde ao trabalho a tempo completo.

2 — A duração semanal de trabalho a tempo completo é de 35 horas, 
distribuídas por um período de trabalho diário de 7 horas, de segunda 
a sexta -feira, sem prejuízo dos de menor duração legalmente previstos, 
designadamente o trabalho a tempo parcial, previsto no artigo 16.º deste 
Regulamento.

3 — O disposto nos números anteriores não prejudica a prestação de 
trabalho sob regimes específicos, legalmente previstos.

Artigo 7.º
Dias de Descanso

1 — Os trabalhadores têm direito a um dia de descanso semanal obri-
gatório, acrescido de um dia de descanso semanal complementar, que 
devem coincidir, em regra, com o domingo e o sábado, respetivamente.

2 — Os dias de descanso semanal obrigatório e complementar podem 
deixar de coincidir com o domingo e o sábado, respetivamente, nos 
seguintes casos:

a) Pessoal dos serviços que encerrem a sua atividade noutros dias 
da semana;

b) Pessoal dos serviços cuja continuidade de atividade não possa ser 
interrompida;

c) Pessoal dos serviços de limpeza e de outros serviços preparatórios 
ou complementares que devem necessariamente ser efetuados nos dias 
de descanso do restante pessoal;

d) Pessoal afeto a atividades de vigilância e transporte;
e) Pessoal dos serviços de fiscalização de atividades que não encerrem 

ao sábado e ao domingo;
f ) Pessoal dos serviços de atendimento;
g) Pessoal que preste serviço nas bibliotecas, museus, arquivos, ins-

talações desportivas e equipamentos municipais;
h) Pessoal de outros serviços em que o interesse público o justifique, 

designadamente os que exercem atividades em exposições, feiras, mer-
cados ou outros eventos;

i) Outros casos previstos na lei.

Artigo 8.º
Trabalho Extraordinário

1 — Considera -se trabalho extraordinário todo aquele que é prestado 
fora do horário de trabalho.

2 — Só é admitida a prestação de trabalho extraordinário quando as 
necessidades do serviço imperiosamente o exigirem, em virtude da acu-
mulação anormal ou imprevista de trabalho ou da urgência na realização 
de tarefas especiais não constantes do Plano de Atividades.

3 — Os dirigentes dos serviços ficam obrigados a preencher o mapa 
de registo de horas por trabalho extraordinário anexo ao presente regula-
mento, antes e depois do mesmo ter sido prestado, devendo o trabalhador 
abrangido pela prestação do trabalho extraordinário apor o correspon-
dente visto imediatamente a seguir à sua efetiva prestação, salvo quando 
o registo tenha sido efetuado pelo próprio trabalhador.

4 — O mapa referido no número anterior deve conter os fundamen-
tos do recurso ao trabalho extraordinário, nos termos do disposto no 
artigo 160.º do RCTFP (Regime), bem como os períodos de descanso 
compensatório gozados ou a gozar pelo trabalhador, nos termos da 
legislação em vigor.

CAPÍTULO III

Duração e organização do tempo de trabalho

Artigo 9.º
Regimes de horários de trabalho

1 — O horário de trabalho determina as horas de início e de termo do 
período normal de trabalho diário, bem como os intervalos de descanso 
não compreendidos no período normal de trabalho.

2 — A jornada de trabalho diária deve ser interrompida por um in-
tervalo de descanso, de duração não inferior a uma hora nem superior a 
duas, de modo a que os trabalhadores não prestem mais de cinco horas 
de trabalho consecutivo.

3 — Não podem ser prestadas mais do que 9 horas de trabalho diário, 
incluindo a duração de trabalho extraordinário, com exceção dos regimes 
específicos legalmente previstos.

4 — Na organização dos horários de trabalho a CMS pode adotar 
um dos seguintes regimes de horário, em razão da especificidade das 
atividades desenvolvidas:

a) Horário fixo — rígido ou desfasado
b) Horário flexível
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c) Horário de laboração contínua
d) Trabalho por turnos
e) Horário específico

5 — Em regra o horário de trabalho atribuído aos trabalhadores da 
CMS é o horário fixo. A adoção de outros regimes de horário carece 
de autorização do Presidente da Câmara ou Vereador com competência 
delegada em matéria de recursos humanos.

Artigo 10.º
Regime de horários fixos

1 — O regime de horários fixos exige o cumprimento da duração 
semanal de trabalho, repartida por dois períodos diários, com horas 
de entrada e de saída, fixas e um intervalo de descanso. Estes horários 
cumprem os seguintes períodos de trabalho diário:

a) Horários rígidos:
Período da manhã — das 9.00 às 12.30 horas
Período da tarde — das 14.00 às 17.30 horas

b) Horários desfasados (serviços operacionais):
Período da manhã — das 8.00 às 12.00 horas
Período da tarde — 13.00 às 16.00 horas

2 — A título excecional é concedida, nestes regimes de horário, uma 
tolerância máxima de 15 minutos no início da prestação de trabalho 
diária, que deve ser compensada no próprio dia.

Artigo 11.º
Regime de horários flexíveis

1 — O regime de horários flexíveis permite ao trabalhador gerir os 
seus tempos de trabalho escolhendo, dentro de certos limites, as horas 
de entrada e de saída, em cada um dos períodos do dia, embora com 
dois períodos de presença obrigatória: plataformas fixas.

2 — A adoção do regime de horário flexível está subordinada às 
seguintes regras:

a) A flexibilidade não pode afetar o regular e eficaz funcionamento 
dos serviços nem o cumprimento pelos trabalhadores das tarefas que 
lhes estejam atribuídas ou para que sejam convocados, designadamente 
no que respeita às relações com o público.

b) Não podem ser prestadas, por dia, mais de 9 horas de trabalho.
c) O cumprimento da duração de trabalho será aferido mensalmente.

3 — A prestação diária de trabalho deve ocorrer entre as 8.00 e as 
20.00 horas, com dois períodos de presença obrigatória, plataformas 
fixas, com a duração total de 4 horas:

Período da manhã: entre as 10.00 e as 12.00 horas
Período da tarde: entre as 14.00 e as 16.00 horas

4 — O intervalo de descanso obrigatório consiste numa pausa com 
a duração mínima de uma hora e máxima de duas horas, para refeição, 
de forma a que os trabalhadores não prestem mais de cinco horas de 
trabalho consecutivas.

5 — As ausências ao serviço nos períodos das plataformas fixas não 
são suscetíveis de compensação, implicando a sua ocorrência a perda 
total do tempo de trabalho normal correspondente ao meio dia em que 
se verifiquem e originando a marcação de meia falta.

Artigo 12.º
Regime de compensação nos horários flexíveis

1 — O cumprimento da duração de trabalho deve ser aferido ao mês 
(período de aferição).

2 — É permitido ao trabalhador acumular, transferir e compensar, 
diariamente, débitos ou créditos horários, até ao termo do período de 
aferição.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera -se:
a) Débito horário — a prestação de horas de trabalho inferior ao 

período normal de trabalho diário: 7 horas
b) Crédito horário — a prestação de horas de trabalho superior ao 

período normal de trabalho diário: 7 horas

4 — Durante o período de aferição, a compensação de débitos e cré-
ditos é feita mediante o alargamento ou redução do período normal de 
trabalho diário, respetivamente, sem prejuízo do cumprimento integral 
das plataformas fixas e do disposto na alínea b) do n.º 2 no artigo 11.º 
do presente regulamento.

5 — Os créditos horários deverão ser utilizados nas plataformas 
móveis.

6 — No termo do período de aferição:
a) Os débitos horários não poderão transitar para o mês seguinte, 

dando lugar à marcação de uma falta a justificar por cada período igual 
ou inferior à duração média diária de trabalho.

b) Os créditos horários podem transitar e ser gozados no mês seguinte, 
até ao limite de 4 horas, caso seja autorizado pelo respetivo superior 
hierárquico, exceto os que sejam equiparados a trabalho extraordinário 
ou tenham sido prestados em dias de descanso ou feriado.

7 — Excetuam -se do disposto no número anterior os trabalhado-
res, portadores de deficiência, que podem transferir créditos e débitos 
para o período de aferição seguinte, até ao limite máximo de 10 horas.

8 — As faltas referidas na alínea a) do n.º 6 do presente artigo são 
reportadas ao último dia do período de aferição a que o débito respeita 
e aos que imediatamente o precedam, consoante o número de faltas.

9 — Os créditos transitados ao abrigo da alínea b) do n.º 6 do presente 
artigo não podem ser utilizados para justificar ausências nos períodos 
das plataformas fixas.

Artigo 13.º
Regime de horário de laboração contínua

1 — O regime de horário de laboração contínua consiste na prestação 
ininterrupta de trabalho, salvo um período de descanso nunca superior a 
trinta minutos, que para todos os efeitos se considera tempo de trabalho 
efetivo, não podendo, em qualquer caso, a prestação ininterrupta de 
trabalho exceder as 5 horas.

2 — Este regime de horários poderá ser praticado nos casos de inte-
resse público devidamente fundamentado por despacho do Presidente 
da Câmara ou Vereador com competência delegada em matéria de re-
cursos humanos.

Artigo 14.º
Regime de horários específicos

A requerimento do trabalhador e por despacho do Presidente da Câ-
mara ou Vereador com competência delegada em matéria de gestão de 
recursos humanos, podem ser fixados horários de trabalho específicos, 
a tempo parcial ou com flexibilidade, nomeadamente:

a) Nas situações previstas no regime da parentalidade constante dos 
artigos 56.º e 57.º da Lei N.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (Código do Tra-
balho), de acordo com o disposto no artigo 19.º do presente regulamento.

b) Na situação de trabalhador -estudante, prevista no artigo 53.º do 
RCTFP, de acordo com o disposto no artigo 20.º do presente regulamento.

c) Nas situações de trabalhadores a tempo parcial previstas nos arti-
gos 142.º e seguintes do RCTFP, de acordo com o disposto no artigo 18.º 
do presente regulamento.

Artigo 15.º
Trabalho por turnos

1 — Considera -se trabalho por turnos qualquer modo de organização 
do trabalho em equipa, em que os trabalhadores ocupem sucessivamente 
os mesmos postos de trabalho, a um determinado ritmo, incluindo o 
rotativo, que pode ser contínuo ou descontínuo, o que implica que os 
trabalhadores podem executar o trabalho a horas diferentes num dado 
período de dias ou semanas.

2 — A adoção deste regime de horário deve ser feita de acordo com 
o disposto no artigo 150.º do RCTFP e deve observar o disposto no 
n.º 1 do artigo 13.º do presente Regulamento, sem prejuízo do regime 
específico da CBSS.

3 — A prestação de trabalho em regime de turnos, quando seja total 
ou parcialmente coincidente com o período noturno, confere direito a 
um acréscimo remuneratório (subsídio de turno) cujo montante varia em 
função do número de turnos adotado, bem como da natureza permanente 
ou não do funcionamento do serviço, calculado sobre a remuneração 
base mensal, de acordo com as seguintes percentagens:

a) 25 % — Quando o regime de turnos for permanente total;
b) 22 % — Quando o regime de turnos for permanente parcial e 

semanal prolongado total;
c) 20 % — Quando o regime de turnos for semanal prolongado parcial 

e semanal total;
d) 15 %  -Quando o regime de turnos for semanal parcial.

4 — Para tal, considera -se que os serviços revestem caráter:
a) Permanente — Quando o regime de turnos for prestado em todos 

os 7 dias da semana;
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b) Semanal prolongado — Quando o regime de turnos for prestado 
em todos os 5 dias úteis e no Sábado ou Domingo;

c) Semanal — Quando o regime de turnos for prestado apenas de 
segunda a sexta -feira;

d) Total — Quando for prestado em, pelo menos, três períodos de 
trabalho diário;

e) Parcial — Quando for prestado apenas em dois períodos de tra-
balho diário.

Artigo 16.º
Trabalho noturno

1 — Considera -se trabalho noturno o que tenha a duração mínima de 
sete horas e máxima de onze horas, compreendendo o intervalo entre 
as 0 e as 5 horas.

2 — Considera -se período de trabalho noturno o compreendido entre 
as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.

Artigo 17.º
Isenção de horário

1 — Gozam de isenção de horário de trabalho os trabalhadores titu-
lares de cargos dirigentes.

2 — A isenção de horário de trabalho não dispensa a observância do 
dever geral de assiduidade, nem o cumprimento da duração de trabalho 
de 35 horas por semana.

3 — Os trabalhadores isentos de horário de trabalho, nos termos do 
n.º 1 do presente artigo, deverão proceder à marcação do ponto nos 
termos previstos no presente regulamento, com exceção do intervalo 
de descanso obrigatório.

4 — Podem ainda gozar de isenção de horário outros trabalhadores, 
mediante celebração de acordo escrito com a respetiva entidade em-
pregadora pública, desde que tal isenção seja admitida por lei ou por 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.

Artigo 18.º
Trabalho a tempo parcial

1 — Considera -se trabalho a tempo parcial o que corresponda a um pe-
ríodo normal de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo completo.

2 — O trabalho a tempo parcial pode, salvo estipulado em contrário, 
ser prestado em todos ou alguns dias da semana, sem prejuízo do des-
canso semanal, devendo o número de dias de trabalho ser fixado por 
acordo reduzido a escrito.

3 — O trabalhador a tempo parcial tem direito à remuneração base 
prevista na lei, em proporção do respetivo período normal de trabalho 
semanal calculado de acordo com a fórmula constante do artigo 215.º 
do RCTFP.

4 — Os trabalhadores com um ou mais filhos menores de 12 anos 
ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, 
nos termos legalmente previstos, têm direito a trabalhar a tempo parcial.

5 — No caso do período normal de trabalho não ser igual em cada 
semana, é considerada a respetiva média num período de quatro meses 
ou período diferente estabelecido por instrumento de regulamentação 
coletiva de trabalho.

6 — O período normal de trabalho a tempo parcial corresponde a 
metade do praticado a tempo completo numa situação comparável e, 
conforme solicitado pelo trabalhador, é prestado diariamente, de manhã 
ou de tarde, ou em três dias por semana.

Artigo 19.º
Flexibilidade de horário no regime da parentalidade

1 — O trabalhador com um ou mais filhos menores de 12 anos ou, 
independentemente da idade, filho com deficiência ou doença crónica 
que com ele viva em comunhão de mesa e habitação, tem direito a 
trabalhar em regime de trabalho flexível.

2 — Este regime de trabalho flexível, que permite ao trabalhador com 
responsabilidades familiares escolher, dentro de certos limites, as horas 
de início e termo do período normal de trabalho diário, deve:

a) Conter um ou dois períodos de presença obrigatória, com duração 
igual a metade do período normal de trabalho diário.

b) Indicar os períodos para início e termo do trabalho diário, cada 
um com duração não inferior a um terço do período normal de trabalho 
diário, podendo esta duração ser reduzida na medida do necessário 
para que o horário se contenha dentro do período de funcionamento do 
órgão ou serviço.

c) Estabelecer um período para intervalo de descanso não inferior a 
uma hora nem superior a duas horas.

Artigo 20.º
Trabalhador -estudante

1 — O trabalhador -estudante deve beneficiar de horários de traba-
lho específicos, com flexibilidade ajustável à frequência das aulas e à 
inerente deslocação para os respetivos estabelecimentos de ensino, nos 
termos do n.º 1 do artigo 53.º do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro.

2 — Sempre que não seja possível a aplicação do regime previsto na 
alínea anterior, o trabalhador estudante beneficia da dispensa de traba-
lho para frequência das aulas, até cinco horas semanais, sem perda de 
quaisquer direitos, nos termos do n.º 2 do artigo 89.º do Regulamento 
do RCTFP.

Artigo 21.º
Mapa de horários de trabalho

Em todos os locais de trabalho deve ser afixado, em lugar bem visí-
vel, o mapa de horário de trabalho devidamente preenchido, conforme 
modelo em anexo, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 135.º 
do RCTFP.

CAPÍTULO IV

Controlo da assiduidade e pontualidade

Artigo 22.º
Assiduidade e pontualidade

1 — Os trabalhadores devem comparecer regular e pontualmente ao 
serviço, às horas que lhe forem designadas, e aí permanecer até ao termo 
do período de serviço a que estiverem sujeitos, não podendo ausentar -se, 
salvo nos termos e pelo tempo autorizado pela respetiva hierarquia, sob 
pena de marcação de falta conforme disposto na legislação aplicável.

2 — Os trabalhadores que se tenham de equipar devem apresentar -se 
devidamente equipados e prontos para iniciar as suas funções à hora de 
início da jornada de trabalho.

3 — Caso o trabalhador se apresente, para início ou reinício das 
suas funções, com atraso injustificado superior a trinta minutos, pode 
a chefia recusar a aceitação da prestação de trabalho durante parte ou 
todo o período normal de trabalho.

4 — O trabalho não prestado em consequência do disposto no número 
anterior será descontado, por opção do trabalhador, no vencimento ou 
no período de férias, na proporção de meio -dia por cada período de três 
horas e trinta minutos.

5 — Sem prejuízo do normal funcionamento do serviço, é permitida 
uma pausa diária até ao limite máximo de quinze minutos, previamente 
autorizada pelo superior hierárquico, que não pode ser utilizada nem no 
início, nem no termo da jornada de trabalho diária.

6 — As ausências motivadas por dispensas e tolerâncias de ponto são 
consideradas, para todos os efeitos legais, como prestação de serviço efetivo.

7 — As tolerâncias de ponto devem ser gozadas obrigatoriamente 
no dia a que respeitam, salvo se, nos termos do respetivo despacho, for 
permitido o gozo noutra altura pelos trabalhadores afetos a serviços que 
não possam encerrar.

8 — As tolerâncias de ponto não beneficiam os trabalhadores ausentes 
do serviço, nomeadamente, em gozo de férias.

Artigo 23.º
Registo da assiduidade e pontualidade

1 — As entradas e saídas dos locais de trabalho são obrigatoriamente 
precedidas de registo no sistema de registo automático, mediante a 
utilização da memória de contacto ou de outro sistema de controlo à 
disposição dos trabalhadores nos respetivos serviços.

2 — A memória de contacto é propriedade do Município de Setúbal. 
Em caso de extravio, furto ou roubo, o trabalhador deve comunicar o 
facto imediatamente ao seu superior hierárquico, mediante a utilização 
de formulário próprio, que deve ser remetido à unidade orgânica de 
Recursos Humanos, para que se proceda à emissão da 2.ª via da memória 
de contacto. A emissão de 3.ª via implicará o pagamento pelo trabalhador 
do preço de aquisição da mesma.

3 — Em caso de anomalia do sistema de registo automático de assi-
duidade, ou em razão de qualquer outra anomalia ou esquecimento do 
meio de registo, o trabalhador deve informar imediatamente o respetivo 
superior hierárquico.

4 — Nos serviços em que não se encontre instalado o sistema de 
registo automático de assiduidade, e em que não seja possível aceder a 
terminal instalado em edifício próximo, a verificação é feita através de 
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Livro de Ponto, que estará ao dispor dos trabalhadores nos períodos de 
entrada e saída em cada um dos períodos do dia.

5 — A falta de registo de entrada e ou de saída em qualquer um dos 
períodos de trabalho diário, quando não autorizada pelo superior hie-
rárquico, é considerada como falta injustificada.

6 — O registo de ponto é estritamente individual, consistindo in-
fração disciplinar a marcação de entradas e ou saídas por outrem que 
não o próprio.

7 — Todos os trabalhadores ficam sujeitos ao registo de ponto, com 
exceção daqueles que sejam dispensados superiormente desse registo, 
por razões de natureza da função ou por o local da prestação do trabalho 
diário ser de natureza temporária ou permanentemente impeditivo do 
exercício desse dever.

8 — A dispensa do dever do registo de ponto não isenta do dever 
de assiduidade, nem do cumprimento da duração semanal de trabalho 
legalmente estabelecida.

Artigo 24.º

Ausências por formação

1 — As ausências ao serviço motivadas pela frequência de ações de 
formação externa, por iniciativa do serviço ou em autoformação, até 
ao limite dos créditos legalmente previstos, deverão ser justificadas 
pelo trabalhador através da apresentação de certificado de formação ou 
declaração de presença.

2 — Nas ausências ao serviço por motivo de formação interna deve 
ser efetuado o registo obrigatório de entradas e saídas, nos termos do 
artigo 23.º n.º 1 do presente regulamento.

3 — As ausências ao serviço para frequência de formação são consi-
deradas, para todos os efeitos legais, como prestação de serviço efetivo.

Artigo 25.º

Competências dos dirigentes

1 — O controlo da assiduidade e pontualidade, bem como o controlo 
do cumprimento do período normal de trabalho diário pelos traba-
lhadores, compete ao pessoal dirigente e de chefia a que aqueles se 
encontrem afetos.

2 — Compete ainda aos dirigentes e às chefias informar a unidade 
orgânica de Recursos Humanos sobre o cumprimento, ou eventuais 
incumprimentos, quando se trate de trabalhadores que atuam no exterior 
em tarefas específicas e temporárias.

3 — O cômputo das horas de serviço prestado por cada trabalha-
dor será aferido mensalmente, com base nos registos de ponto e nas 
justificações apresentadas e validadas pelas respetivas chefias, que as 
comunicarão imediatamente à unidade orgânica responsável pela gestão 
do sistema de controlo da assiduidade.

4 — Os serviços preenchem mensalmente um Mapa de Ausências, 
com discriminação das faltas e licenças de cada trabalhador e sua natu-
reza, que depois de autorizado pelo respetivo dirigente é remetido à uni-
dade orgânica de Recursos Humanos até ao 4.º dia útil do mês seguinte.

Artigo 26.º
Interrupção ocasional

As interrupções ocasionais previstas na alínea a) do artigo 118.º do 
RCTFP, devem ser autorizadas pelo respetivo superior hierárquico, com 
a antecedência adequada à situação em concreto.

Artigo 27.º
Deveres dos superiores hierárquicos

Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, compete aos su-
periores hierárquicos o controlo da assiduidade e da pontualidade dos 
trabalhadores sob a sua dependência funcional, ficando responsabilizados 
pelo cumprimento do disposto no presente regulamento e pelas conse-
quências decorrentes da inobservância dos prazos para justificação ou 
injustificação das ausências.

CAPÍTULO V

Outras disposições

Artigo 28.º
Infrações

As infrações das normas estabelecidas no presente Regulamento são 
passíveis de procedimento disciplinar nos termos previstos no Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas.

Artigo 29.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente regulamento ficam revogadas 
todas as disposições regulamentares contrárias, designadamente o Re-
gulamento de Horário em vigor.

Artigo 30.º
Dúvidas ou casos omissos

1 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente 
regulamento aplica -se o disposto na Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro 
(RCTFP), na Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro (Código do Trabalho) 
na parte aplicável, no Código do Procedimento Administrativo e demais 
legislação em vigor.

2 — As dúvidas ou casos omissos que venham a surgir na aplicação 
do presente regulamento são resolvidas por Despacho do Presidente da 
Câmara ou Vereador com competência delegada em matéria de gestão 
de recursos humanos.

Artigo 31.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua 
publicação no Diário da República. 

 Mapa de horário de trabalho

(artigo 141.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro)
Unidade Orgânica:
Local de trabalho:
Período de funcionamento:
Descanso semanal: 

Número Nome funcionário Categoria Horário praticado Plataformas fixas Número 
de turnos Escala de rotação Dias descanso

do pessoal de cada turno Observações
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Número Nome funcionário Categoria Horário praticado Plataformas fixas Número 
de turnos Escala de rotação Dias descanso

do pessoal de cada turno Observações

 206694751 

 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Aviso n.º 1327/2013
Na sequência da reorganização dos serviços municipais aprovada na 

Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2012 e para os devidos 
efeitos e nos termos dos n.os 2 e 4.º do artigo 13.º da Lei n.º 65/2007, 
de 12 de novembro, conjugada com o n.º 1 do artigo 42.º do Decreto-
-Lei n.º 49/2003, de 25 de março, na redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 21/2006, de 2 de fevereiro, torna -se público que, por meu despacho 
exarado a 28 de dezembro de 2012, foi nomeado Manuel Fernandes 
Almeida, comandante operacional municipal, equiparado a um dirigente 
intermédio de 3.º grau, para a unidade orgânica flexível — Serviço Muni-
cipal de Proteção Civil, com os fundamentos que a seguir se transcrevem:

Considerando que:
1 — A Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, que define o enquadra-

mento institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal, 
estabelece a organização dos Serviços Municipais de Proteção Civil 
(SMPC) e determina as competências do comandante operacional mu-
nicipal (COM);

2 — O artigo 6.º do diploma supra referenciado estabelece que o Pre-
sidente da Câmara Municipal é a autoridade municipal de proteção civil;

3 — Nos termos dos n.os 1 e n.º 4 do artigo 13.º do mesmo diploma, 
em cada município há um comandante operacional municipal (COM), 
o qual é nomeado de entre o universo de recrutamento que a lei define 
para os comandantes operacionais distritais;

4 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 42.º do Decreto -Lei 
n.º 49/2003, de 25 março, com a nova redação introduzida pelo Decreto-
-Lei n.º 21/2006, de 2 de fevereiro, o recrutamento dos comandantes 
operacionais distritais é feito de entre indivíduos, vinculados ou não à 
Administração Pública, que possuam licenciatura e experiência funcional 
adequada ao exercício daquelas funções;

5 — A alteração do artigo 49.º -A, aditado ao Decreto -Lei n.º 49/2003 
pelo artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 21/2006, introduzida pelo Decreto-
-Lei n.º 123/2008, de 15 de julho, prevê um regime de recrutamento 
excecional transitório, até fevereiro de 2016, podendo ser nomeados, a 
título excecional, para as funções de comandante operacional distrital, 
quem for ou tiver sido comandante de corpos de bombeiros com, pelo 
menos, cinco anos de serviço efetivo nas respetivas funções e habilitados 
com o 12.º ano de escolaridade

6 — Os municípios têm de adaptar os seus serviços, por força do 
artigo 25.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, ao regime previsto 
no citado diploma legal;

7 — Atenta a dimensão geográfica, a demografia e a realidade especí-
fica do Município de Torre de Moncorvo, urge concretizar e consolidar 
as estruturas de proteção civil municipal;

8 — Por deliberação da Assembleia Municipal de Torre de Moncorvo, 
de 28 de dezembro de 2012 foi aprovado o Regulamento Orgânico do 
Município de Torre de Moncorvo;

9 — À luz do artigo 18.º do Regulamento supra foi criada uma uni-
dade orgânica intermédia de 3.º grau, dirigida pelo comandante ope-
racional municipal (COM), equiparado a um dirigente intermédio de 
3.º grau, sendo o seu nível remuneratório de 2.025,35€, correspondente 
à 6.ª posição remuneratória da carreira geral de técnico superior, nos 
termos do artigo 16.º do regulamento.

Atento ao exposto, e no uso das competências que me foram conferidas 
pela alínea z) do n.º 1 conjugado com a alínea a) do n.º 2, ambos do 
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, 
nomeei, ao abrigo das disposições conjugadas nos n.os 2 e 4 do artigo 13.º 
da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na redação dada pela alínea a) 
do artigo 49.º -A do Decreto -Lei n.º 21/2006, de 2 de fevereiro, coman-
dante operacional municipal de Torre de Moncorvo, Manuel Fernandes 
Almeida, o qual reúne os requisitos impostos no artigo 49.º -A do Decreto-
-Lei n.º 49/2003, aditado pelo Decreto -Lei n.º 21/2006, estando por tal 
facto abrangido pelo regime de recrutamento excecional transitório para 
comandante distrital e, consequentemente, para comandante operacional 
municipal, uma vez que é Comandante dos Bombeiros Voluntários de 
Torre de Moncorvo há mais de cinco anos e possui os requisitos habi-
litacionais exigidos, para além das competências atribuídas pela Lei 
n.º 65/2007, de 12 de novembro, e restante legislação em vigor.

A nomeação tem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013, pelo período de 3 anos.

Nota curricular
Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Moncorvo, desde janeiro de 2008;
Segundo Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-

luntários de Moncorvo, desde 28 de abril de 2005 até 4 de abril de 2007;
Assistente técnico do Município de Torre de Moncorvo, desde 29 de 

abril de 2011;
Técnico Profissional de 1.ª classe, na Categoria de Assistente — Ar-

queólogo no Parque Arqueológico do Vale do Coa, Instituto de Gestão 
do Património Arquitetónico e Arqueológico, (IGESPAR) Ministério 
da Cultura, de março de 2007 até abril de 2011;

12.º ano de escolaridade Via Ensino, 3.º curso na Escola Secundária 
Torre de Moncorvo;

Formação em Organização de Postos de Comando, Acão de Aper-
feiçoamento no âmbito das Operações Aéreas no Combate a Incêndios 
Florestais e Regime Jurídico dos Bombeiros Portugueses, todos na 
Autoridade Nacional de Proteção Civil; “Procedimientos de seguri-
dade com médios aéreos en la extinción de incêndios forestales” pela 
Europa Agroforestal S.L., Hispánica de Aviación S. A.; Tripulante de 
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Ambulâncias de Transporte e Quadros de Comando ambos pela Es-
cola Nacional de Bombeiros; Administração e Gestão de Pessoal pelo 
NERBA — Associação Empresarial do Distrito de Bragança; Outros: 
“A desfibrilhação Automática Externa em Portugal na Vertente pré-
-hospitalar”; 1.º Seminário de Proteção Civil; 1.º Fórum de Emergência 
do Distrito de Bragança; 3rd Short Course on Fire Safety; “Novas 
Tecnologias ao Serviço da Proteção Civil”; “Guia de Instrução Inicial 
do Bombeiro”; “Ordenamento Florestal e Incêndios”; “Incêndios Flo-
restais — Técnicas de Prevenção e Combate”; 40.º Congresso Nacional 
da Liga dos Bombeiros Portugueses; “Riscos Tecnológicos — uma 
Abordagem Conjunta”; “Combate a Incêndios Florestais — Uma 
Abordagem Integrada”; “Balanço de uma Vida: Como reconhecer, 
Validar e Certificar Competências”; “Proteção Civil no Séc. XXI”; 
Seminário de Salvamento e desencarceramento especial — Autocarros;

28 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.
306694257 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Edital n.º 104/2013

Proposta de alteração ao Regulamento Geral
de Mercados e Feiras

Dr. Carlos Manuel Soares Miguel, Presidente da Câmara Municipal 
de Torres Vedras:

Torna público, que a Câmara Municipal, em sua reunião de 15/01/2013, 
deliberou revogar a deliberação tomada em 31/7/2012, relativa à altera-
ção ao regulamento em título.

Mais torna público que foi também deliberado, para cumprimento do 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, abrir, durante 
30 dias, inquérito público sobre uma nova proposta de alteração ao 
supracitado Regulamento, cujo prazo se inicia no dia imediato à sua 
publicação no Diário da República e que se transcreve:

«Artigo 109.º
O mercado mensal funciona no 3.º domingo de cada mês.»

Mais torna público que, quaisquer sugestões/recomendações poderão 
ser apresentadas por escrito, no balcão de atendimento do edifício da 
Câmara Municipal, sito na Rua Princesa Maria Benedita, em Torres 
Vedras, por correio, ou através de correio eletrónico para o endereço 
geral@cm -tvedras.pt.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, Alexandra Sofia Carlos Mota Luís, Diretora do Departamento 
de Administração Geral, em regime de substituição, o subscrevi.

16 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel 
Soares Miguel.

206694451 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Regulamento n.º 46/2013
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, torna público que, sob prévia proposta da Câmara 
Municipal, formulada em sua reunião do dia 11 de dezembro de 2012, 
a Assembleia Municipal aprovou, na sessão realizada no dia 27 de 
dezembro de 2012, nova alteração ao artigo 58.º A do Regulamento 
Municipal de Taxas e Outras Receitas de Urbanização e Edificação, o 
qual passará a ter a seguinte redação:

Regulamento Municipal de Taxas e outras receitas
de Urbanização e Edificação

[...]

CAPÍTULO VII

Disposições finais e complementares
[...]

Artigo 58.º -A
Norma transitória

«1 — Até final de 2013, os licenciamentos e a admissão de co-
municações prévias relativos a obras de reabilitação beneficiam de 

uma redução de 50 % do valor das taxas a cobrar, no ato da respetiva 
liquidação.

2 — [...].
3 — Os empreendimentos turísticos e empresariais que reúnam os 

pressupostos previstos nos números 1, 2, 3, e assumam as obrigações 
previstas no n.º 4 do ponto I do “Regime de Incentivos ao Acolhimento 
Empresarial e Turístico e à Regeneração Urbana” para o concelho 
de Viana do Castelo, beneficiarão, até ao final do ano de 2013, do 
regime excecional de taxas e incentivos à localização de novos em-
preendimentos turísticos, ou de projetos de requalificação/ampliação 
de existentes e localização de novas unidades empresariais/industriais, 
ou de projetos de requalificação/ampliação de unidades empresa-
rias/industriais existente previstos nos números 1, alíneas a) e b) e 2, 
alíneas a), b), c) e d) do ponto I daquele Regime.

4 — Até final de 2013, os pedidos de liquidação do valor das 
taxas em prestações, relativas a quaisquer operações urbanísticas, 
previsto no artigo 14.º do RMTUE, beneficiam da dispensa de 
apresentação de caução nos termos estabelecidos no Regime de 
Incentivos ao Acolhimento Empresarial e Turístico e à Regene-
ração Urbana».
22 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, José Maria 

Costa.
206696866 

 MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

Aviso n.º 1328/2013
No seguimento da adequação da estrutura e organização dos serviços 

da Câmara Municipal de Vieira do Minho, levada a cabo ao abrigo do 
n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e do Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, faz -se público o Despacho que 
procedeu à manutenção das comissões de serviço em cargo dirigente do 
mesmo nível nas unidades orgânicas reorganizadas e que sucederam às 
anteriormente existentes, ao abrigo da parte final da alínea c) do n.º 1 
do artigo 25.º, da Lei n.º 2/2004, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicada às autarquias locais pelo Decreto -Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Despacho

Manutenção de Comissões de Serviço
Com a adequação da estrutura e organização dos serviços da Câ-

mara Municipal de Vieira do Minho, levada a cabo ao abrigo do n.º 1 
do artigo 25.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, e aprovada pela Câmara e Assembleia 
Municipais de 19 e 28 de dezembro de 2012, respetivamente, cessariam, 
nos termos da primeira parte da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, aplicada às autarquias locais pelo Decreto -Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, as comissões de serviço referentes às unidades orgânicas 
“Divisão de Urbanismo e Obras Municipais” e “Gabinete de Atendimento 
e Apoio ao Munícipe”.

Considerando a possibilidade de manutenção das comissões de 
serviço atrás referidas, ao abrigo da parte final da atrás citada alínea c) 
do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 2/2004, determino, no uso das com-
petências que me são atribuídas pelo artigo 23.º, da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, e pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de janeiro, que se mantenham as comissões de serviço em cargo 
dirigente do mesmo nível nas unidades orgânicas reorganizadas e que 
sucedem às anteriormente existentes, (“Divisão de Urbanismo e Obras 
Municipais — Engº Manuel Joaquim Silva Fernandes e “Gabinete de 
Apoio ao Munícipe e Modernização Administrativa — Dra Elisabete 
Purificação Antunes Vieira”) em virtude de existir identidade do con-
teúdo funcional relativamente às competências dos dirigentes já no-
meados, mantendo -se a liderança na gestão dessas unidades orgânicas 
e evitando -se a abertura de concursos para cargos dirigentes que, de 
todo, neste momento, não se justifica.

O presente despacho retroage os seus efeitos a 1 de janeiro de 
2013.

14 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Jorge Augusto 
Mangas Abreu Dantas.

306693496 
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 Aviso n.º 1329/2013

Despacho de nomeação em regime de substituição para o cargo 
de direção intermédia de 2.º grau

Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas, Presidente da Câmara Municipal 
de Vieira do Minho, torna público o seguinte despacho:

“Com a adequação da estrutura e organização dos serviços da Câmara 
Municipal de Vieira do Minho, levada a cabo ao abrigo do n.º 1 do ar-
tigo 25.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e aprovada pela Câmara 
e Assembleia Municipais de 19 e 28 de dezembro, respetivamente, 
cessaram as designações em regime de substituição dos cargos de Chefe 
da Divisão de Administração e Finanças e de Chefe de Divisão de 
Atividades Económicas e Desenvolvimento Local, atribuídos à técnica 
superior, Dr.ª Mónica Gonçalves, por meus despachos datados de 06 de 
janeiro e 14 de junho, ambos de 2012.

Da adequação da estrutura e organização dos serviços atrás referida, 
resultou a junção de várias unidades orgânicas, designadamente as 
atrás citadas, criando -se a “Divisão de desenvolvimento social e local, 
educação, administração e finanças”.

Nestes termos, mantendo -se a vacatura do lugar de chefia, para que 
não se verifique qualquer vazio no desempenho das funções de direção 
e chefia desta unidade orgânica, garantindo -se o normal funcionamento 
dos serviços, nomeio em regime de substituição, ao abrigo do disposto 
no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 
subsequentes, e do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, a Dr.ª Mónica Arantes Gonçalves, como chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Social e Local, Educação, Administração e Finanças, 
procedendo -se, de imediato, à abertura de procedimento concursal para 
o provimento do lugar em causa”.

O presente despacho retroage os seus efeitos a 01 de janeiro de 
2013.

14 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Jorge Augusto 
Mangas Abreu Dantas.

306693528 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA

Deliberação n.º 230/2013

Anulação de publicação de deliberação sobre a estrutura 
orgânica dos serviços municipais

Dr. José Morgado Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Paiva:

Pelo presente procede -se à anulação da Deliberação n.º 59/2013 pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República n.º 7, de 10 de janeiro de 
2013, relativa à nova estrutura orgânica flexível dos serviços municipais, 
dado ter sido publicada com inexatidões.

22 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. José Morgado 
Ribeiro.

206698656 

 MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Aviso (extrato) n.º 1330/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que, no uso da competência 

conferida pelos n.os 1, 2 e 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, e pelos arti-
gos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, conjugado com os artigos 
8.º e 30.º do “Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços” 
desta Câmara Municipal aprovado em reunião da Assembleia Municipal 
realizada em 21 de dezembro de 2012, sob proposta da Câmara Muni-
cipal realizada no dia 12 de dezembro de 2012, e publicado no Diário 
da República, n.º 251, 3.º suplemento, série II, de 28 de dezembro de 
2012, deleguei, conforme Despacho n.º 4/2013/VP, de 2 de janeiro, na 
Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças desta Câmara 
Municipal, Dília Sílvia Neves Jardim, a competência para a prática dos 
seguintes atos, com efeitos imediatos:

Responder, no prazo máximo de 15 dias, prorrogável por igual período, 
desde que fundamentado, aos pedidos de informação veiculados pela 
mesa da Assembleia Municipal;

Promover a publicação das decisões ou deliberações previstas no 
artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterado pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro;

Proceder aos registos prediais do património imobiliário do Muni-
cípio, ou outros;

Conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia com o disposto 
nas leis, regulamentos e posturas;

Justificar ou injustificar as faltas dos funcionários da respetiva uni-
dade orgânica;

Praticar todos os atos relativos à aposentação dos funcionários, salvo 
no caso de aposentação compulsiva;

Praticar todos os atos respeitantes ao regime de segurança social, 
incluindo os referentes a acidentes em serviço;

Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e justifi-
cação administrativa;

Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos in-
teressados, relativas a processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei;

Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência da decisão ou deliberação 
que confiram esse direito;

Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cum-
primento de formalidades burocráticas ou similares pelos interessados;

Assinar a correspondência da Câmara Municipal, de mero expediente, 
com destino a quaisquer entidades ou organismos públicos, no âmbito 
da respetiva unidade orgânica;

Assinar certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas 
a processos ou documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação de eleitos locais, com respeito das 
salvaguardas estabelecidas por lei.

A presente delegação de competências é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência, nos termos previstos na lei.

3 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Rodrigues Osório de Barros.

306650613 

 Aviso (extrato) n.º 1331/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que, no uso da competência 

conferida pelos n.os 1, 2 e 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, e pelos artigos 
35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, conjugado com os artigos 
8.º e 31.º do “Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços” 
desta Câmara Municipal aprovado em reunião da Assembleia Municipal 
realizada em 21 de dezembro de 2012, sob proposta da Câmara Muni-
cipal realizada no dia 12 de dezembro de 2012, e publicado no Diário 
da República, n.º 251, 3.º suplemento, série II, de 28 de dezembro de 
2012, deleguei, conforme Despacho n.º 3/2013/VP, de 2 de janeiro, no 
Chefe de Divisão de Urbanismo e Ambiente desta Câmara Municipal, 
Vítor Manuel Casa Branca Ramos, a competência para a prática dos 
seguintes atos, com efeitos imediatos:

Responder, no prazo máximo de 15 dias, prorrogável por igual período, 
desde que fundamentado, aos pedidos de informação veiculados pela 
Mesa da Assembleia Municipal;

Justificar ou injustificar as faltas dos funcionários da respetiva uni-
dade orgânica;

Autorizar a passagem em termos de identidade, idoneidade e justi-
ficação administrativa;

Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos in-
teressados, relativas a processos ou documentos constantes de processos 
arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei;

Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência da decisão ou deliberação 
que confiram esse direito;

Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cum-
primento de formalidades burocráticas ou similares pelos interessados;

Assinar a correspondência da Câmara Municipal, de mero expediente, 
com destino a quaisquer entidades ou organismos públicos, no âmbito 
da respetiva unidade orgânica;

Assinar certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas 
a processos ou documentos constantes de processos arquivados, e que 
carecem de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com respeito 
das salvaguardas estabelecidas por lei;

Admitir e rejeitar a comunicação prévia;
Conceder Autorização de Utilização dos edifícios ou frações, bem 

como as Alterações da Utilização dos mesmos;
Dirigir a instrução de procedimentos, no âmbito do RJUE (regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação);
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Proferir despacho de aperfeiçoamento ou rejeição liminar de pedidos 
no âmbito do RJUE, e notificar os requerentes ou comunicantes.

A presente delegação de competências é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência, nos termos previstos na lei.

3 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Rodrigues Osório de Barros.

306650573 

 Aviso (extrato) n.º 1332/2013
Ricardo Rodrigues Osório de Barros, Vice -Presidente desta Câmara 

Municipal faz público que, por meu Despacho n.º 2/2013/VP emitido 
em 2 de janeiro de 2013, mantive a comissão de serviço de Vítor Ma-
nuel Casa Branca Ramos no cargo de direção intermédia de 2.º grau da 
Divisão de Urbanismo e Ambiente, atendendo o disposto no artigo 36.º 
do Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços desta Câmara 
Municipal, publicado no Diário da República, n.º 251, 3.º suplemento, 
série II, de 28 de dezembro de 2012 e ao abrigo do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com efeitos a 1 de janeiro 
de 2013.

3 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Rodrigues Osório de Barros.

306650476 

 Aviso (extrato) n.º 1333/2013
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fe-

vereiro, faz-se público que, foi desligada do serviço por motivo de 
aposentação, a trabalhadora Natalina da Conceição Pardal Frade Parraça, 
carreira de informática, categoria de técnica de informática do grau 1, 
nível 2, 1.º escalão.

3 de janeiro de 2013. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Rodrigues Osório de Barros.

306650484 

 Aviso (extrato) n.º 1334/2013
Ricardo Rodrigues Osório de Barros, Vice -Presidente desta Câmara 

Municipal faz público que, por meu Despacho n.º 1/2013/VP emitido 
em 2 de janeiro de 2013, mantive a comissão de serviço de Dília Sílvia 
Neves Jardim no cargo de direção intermédia de 2.º grau da Divisão de 
Administração Geral e Finanças, atendendo o disposto no artigo 36.º 
do Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços desta Câ-
mara Municipal, publicado no DR n.º 251, 3.º suplemento, série II, de 
28 de dezembro de 2012 e ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 
do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com efeitos a 1 de janeiro de 2013.

3 de janeiro de 2013. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Rodrigues Osório de Barros.

306650435 

 Aviso (extrato) n.º 1335/2013

Consolidação definitiva da Mobilidade Interna na Categoria
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do ar-

tigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, 
por meu despacho emitido em 28 de dezembro de 2012, decidi a conso-
lidação definitiva da mobilidade interna na categoria de, Paula Cristina 
Crisóstomo Duarte Paulino, na mesma carreira/categoria de Assistente 
Operacional, em diferente atividade (auxiliar de serviços gerais), nos 
termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

Mais se torna público que, a trabalhadora será integrada na carreira 
e categoria de Assistente Operacional (auxiliar de serviços gerais), do 
mapa de pessoal aprovado para o ano 2013 desta Câmara Municipal, 
mantendo a remuneração de 485,00 € (quatrocentos e oitenta e cinco 
euros), correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 
1 da tabela remuneratória única da carreira de assistente operacional, 
com efeitos a 3 de janeiro de 2013.

7 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Filipe Braguez Caldeirinha Roma.

306654478 

 Aviso (extrato) n.º 1336/2013
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de 

7 de janeiro de 2013, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do 

art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, conjugado com o art.º 8.º e n.º 3 
do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, procedi 
à afetação/reafetação dos trabalhadores do Mapa de Pessoal do Mu-
nicípio de Vila Viçosa, com referência ao Regulamento da Estrutura 
e Organização dos Serviços desta Autarquia, publicado no Diário da 
República, n.º 251, 3.º suplemento, série II, de 28 de dezembro de 2012, 
encontrando-se a mesma publicitada na página eletrónica do Município 
e nos locais públicos do costume.

7 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Filipe Braguez Caldeirinha Roma.

306654486 

 Aviso (extrato) n.º 1337/2013

Designação em regime de substituição de cargo dirigente
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho 

emitido em 8 de janeiro de 2013, ao abrigo do disposto no n.º 5 do 
artigo 19.º do Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços 
desta Câmara Municipal e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, 
adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e, 
dada a vacatura do lugar de Chefe da Unidade Municipal de Desporto, 
Cultura e Turismo, designei, em regime de substituição, para o cargo de 
Chefe de Unidade Municipal de Desporto, Cultura e Turismo do Mapa 
de Pessoal desta Câmara Municipal, cargo de direção intermédia de 3.º 
grau, a licenciada Margarida Maria Velez Borrega, a qual preenche os 
requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, possui o perfil 
pretendido para prosseguir as atribuições e os objetivos do serviço e é 
dotada da necessária competência técnica e aptidão para o exercício do 
cargo, conforme resulta do respetivo currículo académico e profissional 
que se publica em anexo.

A presente designação produz efeitos em 1 de janeiro de 2013.
8 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 

Filipe Braguez Caldeirinha Roma.

Nota curricular
Margarida Maria Velez Borrega, nasceu em 29 de maio de 1961, em 

Campo Maior.
Formação Académica:
Curso de Administração Autárquica, 7.º Curso, pelo Centro de Estudos 

e Formação Autárquica, Coimbra, 1988/1990;
Licenciatura em História, ramo de Património Cultural, pela Univer-

sidade de Évora, 1993/1997.

Experiência Profissional:
Funcionária da Câmara Municipal de Vila Viçosa desde 25 de agosto 

de 1982, atualmente com a categoria de Técnica Superior;
1990/1993 — exerceu funções de Coordenadora da Divisão de Ser-

viços Sócio -Culturais da CMVV, por deliberação da Câmara Municipal 
de Vila Viçosa de 13 de setembro de 1990;

1998/2005 — por decisão superior (Presidente da Câmara) exerceu 
funções como Responsável pela Divisão de Serviços Sócio -Culturais 
da CMVV;

2005/2007 — por nomeação, exerceu funções de Chefe de Divisão 
dos Serviços Sócio -Culturais da CMVV;

A partir do dia 1 de abril de 2011, por despacho do Sr. Presidente 
da CMVV, exerceu funções em regime de gestão corrente no Setor de 
Lazer e Tempos Livres;

A partir do dia 12 de julho de 2011, por despacho do Sr. Presidente da 
CMVV, exerce funções como responsável/coordenador dos trabalhadores 
a integrar na Unidade Municipal de Juventude, Desporto, Associativismo 
e Animação Cultural.

Formação Profissional:
Ação de Formação sobre Programação e Gestão Culturais, realizada 

na Delegação Regional da Cultura do Alentejo, num total de 40 Horas, 
novembro de 1998;

Curso de Gestão do Património Cultural, Beja, pelo CEFA, num total 
de 35 Horas, outubro de 1999;

Ação de Formação para Técnicos de Desporto, pela AMDE, num total 
de 21 Horas, julho de 2000;

Curso sobre “Conceção e Gestão de Projetos”, pelo CEFA, num total 
de 36 Horas, outubro de 2000;
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Curso sobre “Organização e Métodos de Simplificação Administra-
tiva; Gestão de Conflitos e gestão pela Qualidade, pelo CEFA, num total 
de 35 Horas, novembro de 2000;

Ação de Formação para Gestores de Projetos do Programa de Ocu-
pação de Tempos Livres, promovida pela Delegação Regional de Évora 
do IPJ, junho de 2005;

Ação de Formação para Gestores de Projetos do Programa de Ocu-
pação de Tempos Livres, promovida pela Delegação Regional de Évora 
do IPJ, junho de 2006;

Curso de Formação Profissional sobre o Novo Regime de Avalia-
ção de Desempenho, promovido pela AMDE num total de 21 Horas, 
setembro de 2006;

Curso de Formação Profissional sobre Projetos de Divulgação Cul-
tural e do Património, promovido pela AMDE num total de 21 Horas, 
março de 2009;

Curso de Formação Profissional SIADAP: 2.ª Geração, promovido 
pela CIMAC, num total de 14 Horas, maio de 2010;

Curso de Formação Profissional SIADAP: 2.ª Geração, promovido 
pela CIMAC, num total de 14 Horas, junho de 2011.

306663533 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
DE OEIRAS E AMADORA

Aviso n.º 1338/2013

Regulamento de Abastecimento de Água
Torna -se público que, por deliberação da Assembleia Municipal 

de Oeiras em sessão ordinária realizada a 20 de dezembro de 2012, 
foi aprovado novo Regulamento de Abastecimento de Água dos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora 
da Câmara Municipal de Oeiras, ao abrigo do disposto na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, 
tendo o mesmo sido previamente aprovado pela Câmara Municipal 
de Oeiras em reunião de 21 de novembro de 2012 e pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Oeiras e Amadora da Câmara Municipal de Oeiras de 31 de outubro 
de 2012, ficando revogado o Regulamento de Abastecimento de Água 
publicado no Diário da República n.º 156, 2.ª série, de 9 de julho de 
1997, apêndice n.º 56, através do Aviso n.º 892/97, bem como todas 
as alterações existentes até à data de entrada em vigor do presente 
Regulamento.

Mais se faz público que a referida deliberação determina a entrada 
em vigor do Novo Regulamento de Abastecimento de Água quinze 
dias após a sua publicação no Diário da República precedida que 
foi da sua publicitação e apreciação pública realizada nos termos 
do disposto no artigo 118.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo.

16 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Isaltino Afonso Morais.

Regulamento de Abastecimento de Água dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento

de Oeiras e Amadora da Câmara Municipal de Oeiras

Preâmbulo

I
Face à necessidade de alteração e atualização do Regulamento 

de Abastecimento de Água dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Oeiras e Amadora da Câmara Municipal de Oei-
ras, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de 22 de 
abril de 1997, publicado no Diário da República n.º 156, 2.ª série, 
de 9 de julho do mesmo ano, perante as novas regras da recente 
legislação, aliada às preocupações com a qualidade de vida das 
populações e à evolução dos conceitos e tecnologias de projeto, 
execução e gestão de sistemas de distribuição de água, houve ne-
cessidade de se proceder à elaboração de um novo Regulamento 
de Abastecimento de Água.

Paralelamente, por questões de transparência, melhor acessibilidade e 
rigor, procedeu -se à autonomização da matéria respeitante ao tarifário dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, 
sendo a mesma objeto de um Regulamento próprio.

II
Estruturalmente, o presente Regulamento divide -se em V partes:
A Parte I que se subdivide em 3 Capítulos, destina -se a estabelecer 

algumas disposições gerais e algumas noções relacionadas com a ligação 
de água, condições administrativas do fornecimento, contratos, encarados 
de um ponto de vista formal, e direitos e obrigações, regulando a relação 
entre a entidade gestora e os seus Clientes/ utilizadores.

A Parte II subdivide -se em 2 Capítulos, de caráter eminentemente 
técnico, consagrada às condições técnicas do fornecimento, ramais, 
dimensionamento, projetos e instrumentos de medição.

A Parte III subdivide -se também em 2 Capítulos, sendo dedicada à 
estrutura tarifária e faturação.

A Parte IV subdivide -se igualmente em 2 Capítulos, sendo dedicada às 
penalidades, reclamações e recursos, estabelecendo -se quais as situações 
passíveis de aplicação e montantes das coimas.

A última, Parte V, é dedicada às disposições finais, sendo indicado 
num anexo os montantes das coimas aplicáveis.

III
Tendo em vista o disposto nos artigos 117.º e 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo, foi posto à discussão pública o presente 
regulamento, para a recolha de sugestões, no prazo compreendido entre 
o dia 30 de julho de 2012 e o dia 31 de agosto de 2012.

Para o efeito foi publicado ao público, no sítio da internet da entidade 
gestora, bem como, foi publicado aviso em Edital e no suplemento de 
deliberações e regulamentos, que faz parte integrante do Boletim Mu-
nicipal Oeiras Atual n.º 216 de junho/julho de 2012.

Foram ainda enviadas cópias do mesmo regulamento às seguintes 
entidades:

Câmara Municipal de Oeiras;
Câmara Municipal da Amadora;
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR);
Associação Nacional de Municípios;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo;
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas;
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor;
Agência Portuguesa do Ambiente;
Direção -Geral do Consumidor;

Precludido o prazo, apenas a Associação Portuguesa para a Defesa 
do Consumidor e a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Re-
síduos se pronunciaram, tendo as recomendações efetuadas resultado 
em pequenas alterações da redação de alguns artigos.

Após a aprovação do presente regulamento pela Câmara Municipal 
de Oeiras, foi o mesmo enviado à Assembleia Municipal de Oeiras que 
não tendo levantado quaisquer questões, o aprovou por maioria.

IV
Para os efeitos previstos no n.º 7 do artigo 112.º da Constituição da 

República Portuguesa, são Leis habilitantes, a Lei n.º 169/99 de 18 de 
setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro 
(alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º), o Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de 
agosto e o Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de agosto e a Portaria 
n.º 34/2011, de 13 de janeiro.

Foi ainda observado do disposto no Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 
de agosto, que regula a qualidade da água destinada ao consumo humano, 
na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água, e a 
Lei n.º 23/96 de 26 de julho, republicada pela Lei n.º 12/2008, de 26 
de fevereiro, que reforça no ordenamento jurídico alguns mecanismos 
destinados a proteger o utilizador dos serviços públicos essenciais.

O presente Regulamento de Abastecimento de Água, tendo em consi-
deração os mencionados diplomas legais e as normas comunitárias aplicá-
veis, visou ainda simplificar, desburocratizar e adequar os procedimentos.

PARTE I
Disposições administrativas

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente Regulamento estabelece e define as regras e as condições 
a que devem obedecer a distribuição e fornecimento de água potável aos 
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Concelhos de Oeiras e Amadora, nomeadamente quanto às disposições 
administrativas e técnicas do fornecimento, execução, manutenção e 
utilização das redes públicas e prediais, penalidades, reclamações e 
recursos.

Artigo 2.º
Entidade responsável

1 — A entidade responsável pelo Fornecimento de Água nos Conce-
lhos de Oeiras e Amadora são os Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Oeiras e Amadora da Câmara Municipal de Oeiras, de 
ora em diante designados por entidade gestora.

2 — Poderá ainda a entidade gestora estabelecer protocolos de coo-
peração com outras entidades ou associações de utilizadores, nos termos 
da lei.

Artigo 3.º
Atribuições

1 — A entidade gestora será responsável na área da sua intervenção 
(Concelhos de Oeiras e Amadora) pelo fornecimento de água, com o 
objetivo final da sua cobertura total.

2 — São da responsabilidade da entidade gestora os estudos e proje-
tos necessários à distribuição de água e sua articulação com os Planos 
Diretores Municipais de Água.

3 — A conceção dos sistemas de distribuição de água deve ter como 
objetivo a resolução de problemas numa perspetiva global, em articu-
lação com o planeamento urbanístico.

Artigo 4.º
Âmbito

As normas fixadas no presente Regulamento vigoram, na parte apli-
cável, para quaisquer canalizações de distribuição de água na área de 
intervenção da entidade gestora.

Artigo 5.º
Legislação aplicável

1 — Em tudo quanto omisso neste Regulamento, são aplicáveis as 
disposições legais em vigor respeitantes aos sistemas públicos e prediais 
de distribuição de água, designadamente, as constantes do Decreto -Lei 
n.º 194/2009, de 20 de agosto, do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 
23 de agosto, e do Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, com todas 
as alterações que lhes sejam introduzidas.

2 — A conceção e o dimensionamento das redes de distribuição pú-
blica de água e das redes de distribuição interior, bem como a apre-
sentação dos projetos e execução das respetivas obras, devem cumprir 
integralmente o estipulado nas disposições legais em vigor, designada-
mente as do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, com todas 
as alterações que lhes sejam introduzidas, e do Decreto -Lei n.º 255/99, 
de 16 de dezembro.

3 — Os projetos, a instalação, a localização, o diâmetro nominal e 
outros aspetos relativos à instalação dos dispositivos destinados à uti-
lização de água para combate aos incêndios em edifícios de habitação 
e estabelecimentos hoteleiros e similares estão sujeitos às disposições 
legais em vigor, designadamente, no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de 
março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 228/2009, de 14 de setembro, e do 
Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, com todas as alterações 
que lhes sejam introduzidas.

4 — O fornecimento de água assegurado pela Entidade Gestora obe-
dece às regras de prestação de serviços públicos essenciais destinadas 
à proteção dos utilizadores que estejam consignadas na legislação em 
vigor, designadamente, as constantes na Lei n.º 23/96, de 26 de julho, da 
Lei n.º 24/96, de 31 de julho, do Decreto -Lei n.º 195/99, de 8 de julho, 
e do Despacho n.º 4186/2000 (2.ª série), de 22 de fevereiro, com todas 
as alterações que lhes sejam introduzidas.

5 — A qualidade da água destinada ao consumo humano fornecida 
pelas redes de distribuição pública de água aos utilizadores obedece 
às disposições legais em vigor, designadamente as do Decreto -Lei 
n.º 306/2007, de 27 de agosto, com todas as alterações que lhes sejam 
introduzidas.

6 — Em matéria de procedimento contraordenacional, são aplicáveis, 
para além das normas especiais, estatuídas no Capítulo IV do presente 
Regulamento, o Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto e as da 
Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, bem como as constantes do Regime 
Geral das Contraordenações e Coimas (Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 
de outubro, na redação em vigor), com todas as alterações que lhes 
sejam introduzidas.

Artigo 6.º
Definições

Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, entende -se por:
a) “Acessórios”: peças ou elementos que efetuam as transições nas 

tubagens, como curvas, reduções, uniões, etc.
b) “Água destinada ao consumo humano”: Decreto -Lei n.º 306/2007, 

de 27 de agosto:
Toda a água no seu estado original, ou após tratamento, destinada a 

ser bebida, a cozinhar, à preparação de alimentos, à higiene pessoal ou a 
outros fins domésticos, independentemente da sua origem e de ser forne-
cida a partir de uma rede de distribuição, de um camião ou navio -cisterna, 
em garrafas ou outros recipientes, com ou sem fins comerciais;

Toda a água utilizada numa empresa da indústria alimentar para fa-
brico, transformação, conservação ou comercialização de produtos ou 
substâncias destinados ao consumo humano, assim como a utilizada na 
limpeza de superfícies, objetos e materiais que podem estar em contacto 
com os alimentos, exceto quando a utilização dessa água não afeta a 
salubridade do género alimentício na sua forma acabada.

c) “Avarias“: evento detetado em qualquer instalação que necessite 
de medidas de reparação/renovação, incluindo as avarias causadas por:

Seleção inadequada ou defeitos no fabrico dos materiais, deficiências 
na construção ou relacionados com a operação;

Corrosão ou outros fenómenos de degradação dos materiais, externa 
ou internamente, principalmente (mas não exclusivamente) em materiais 
metálicos e cimentícios;

Danos mecânicos externos, por exemplo devidos à escavação, in-
cluindo danos provocados por terceiros;

Movimentos do solo relacionados com efeitos provocados pelo gelo, 
por períodos de seca, por tráfego pesado, por sismos, por inundações 
ou outros.

d) “Canalização”: conjunto constituído pelas tubagens e acessórios, 
não incluindo órgãos e equipamentos;

e) “Caudal”: volume de água que atravessa uma dada secção num 
determinado intervalo de tempo;

f) “Consumidor”: utilizador do serviço a quem a água é fornecida 
para uso não profissional;

g) “Contador ou Medidor de Caudal”: instrumento concebido para in-
dicar o volume da água que passa através de uma determinada secção;

h) “Classe metrológica”: define os intervalos de caudal onde deter-
minado contador deve funcionar em condições normais de utilização, 
isto é, em regime permanente e em regime intermitente, sem exceder 
os erros máximos admissíveis (a diretiva 2004/22/CE, transporta para 
o ordenamento jurídico Português através do Decreto -Lei n.º 192/2006, 
de 26 de setembro, e no que se refere a contadores de água a Portaria 
n.º 21/2007 de 5 de janeiro, prescreve a extinção do conceito “classes 
metrológicas”, substituindo -as pela relação entre o caudal permanente 
e o caudal mínimo Q3/Q1).

i) “Contrato”: documento celebrado entre a Entidade Gestora e qual-
quer pessoa, singular ou coletiva, pública ou privada, pelo qual é estabe-
lecida entre as partes uma relação de prestação, permanente ou eventual, 
do Serviço nos termos e condições do presente Regulamento;

j) “Diâmetro Nominal”: designação numérica do diâmetro de um 
componente que corresponde ao número inteiro que se aproxima da 
dimensão real em milímetros.

k) “Estrutura tarifária”: conjunto de regras de cálculo expressas em 
termos genéricos, aplicáveis a um conjunto de valores unitários e outros 
parâmetros;

l) “Fornecimento de água”: o serviço prestado pela Entidade Gestora 
aos utilizadores;

m) “Hidrantes”: conjunto das bocas de incêndio e dos marcos de 
água;

n) “Inspeção”: atividade conduzida por funcionários da Entidade Ges-
tora ou por esta, acreditados, que visa verificar se estão a ser cumpridas 
todas as obrigações decorrentes do presente Regulamento, sendo, em 
regra, elaborado um relatório escrito da mesma, ficando os resultados 
registados de forma a permitir à Entidade Gestora avaliar a operaciona-
lidade das infraestruturas e tomar medidas corretivas apropriadas;

o) “Local de Consumo”: espaço associado a um contador de água e 
como tal abastecido pelo mesmo;

p) “Pressão de Serviço”: pressão disponível nas redes de água, em 
condições normais de funcionamento;

q) “Ramal de Ligação de Água”: troço de canalização destinado ao 
serviço de abastecimento de um prédio, compreendido entre os limites 
da propriedade do mesmo e a rede pública em que estiver inserido;

r) “Reabilitação”: trabalhos associados a qualquer intervenção física 
que prolongue a vida de um sistema existente e ou melhore o seu de-
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sempenho estrutural, hidráulico e ou de qualidade da água, envolvendo 
uma alteração da sua condição ou especificação técnica. A reabilitação 
estrutural inclui a substituição e a renovação. A reabilitação hidráulica 
inclui a substituição, o reforço e, eventualmente, a renovação. A reabili-
tação para efeitos da melhoria da qualidade da água inclui a substituição 
e a renovação;

s) “Renovação”: qualquer intervenção física que prolongue a vida do 
sistema ou que melhore o seu desempenho, no seu todo ou em parte, 
mantendo a capacidade e a função inicial e pode incluir a reparação;

t) “Reparação”: intervenção destinada a corrigir anomalias locali-
zadas;

u) “Reservatórios Privativos”: unidades de reserva que fazem parte 
constituinte da rede predial e têm como finalidade o armazenamento 
de água à pressão atmosférica, constituindo uma reserva destinada à 
alimentação da rede predial a que estão associados e cuja exploração é 
de exclusiva responsabilidade da entidade privada;

v) “Reservatórios Públicos”: unidades de reserva que fazem parte da 
rede pública de distribuição e têm como finalidade armazenar água, servir 
de volante de regularização compensando as flutuações de consumo face 
à adução, constituir reserva de emergência para combate a incêndios ou 
assegurar a distribuição em casos de interrupção voluntária ou acidental 
do sistema a montante, equilibrar as pressões na rede e regularizar o 
funcionamento das bombagens cuja exploração é da exclusiva respon-
sabilidade da Entidade Gestora;

w) “Serviço”: exploração e gestão do sistema público municipal de 
abastecimento de água;

x) “Serviços auxiliares”: os serviços prestados pela Entidade Gestora, 
de caráter conexo com os serviços de águas, mas que pela sua natureza, 
nomeadamente pelo facto de serem prestados pontualmente por solici-
tação do utilizador ou de terceiro, ou de resultarem de incumprimento 
contratual por parte do utilizador, são objeto de faturação específica;

y) “Serviço disponível”: é o serviço de abastecimento público de água, 
através de redes fixas, que se localiza a uma distância igual ou inferior 
a 20 metros do limite da propriedade;

z) “Sistema público de abastecimento de água” ou “rede pública”: 
sistema de canalizações, órgãos e equipamentos, destinados à distribui-
ção de água potável, instalado, em regra, na via pública, em terrenos da 
Entidade Gestora ou em outros, cuja ocupação seja do interesse público, 
incluindo os ramais de ligação às redes prediais;

aa) “Sistemas de Distribuição Predial” ou “Rede Predial” ou “Rede 
Interna”: canalizações, órgãos e equipamentos prediais que prolongam 
o ramal de ligação até aos dispositivos de utilização do prédio, nome-
adamente instalados no seu interior, ainda que possam estar instalados 
em domínio público;

bb) “Substituição”: substituição de uma instalação existente por uma 
nova quando a que existe já não é utilizada para o seu objetivo inicial;

cc) “Tarifário”: conjunto de valores unitários e outros parâmetros e 
regras de cálculo que permitem determinar o montante exato a pagar pelo 
utilizador final à Entidade Gestora em contrapartida do serviço;

dd) “Titular do contrato”: qualquer pessoa individual ou coletiva, 
pública ou privada, que celebra com a Entidade Gestora um Contrato, 
também designada na legislação aplicável em vigor por utilizador ou 
utilizadores;

ee) “Torneira de corte ao prédio”: válvula de seccionamento, destinada 
a seccionar a montante o ramal de ligação do prédio, de forma a regular 
o fornecimento de água, sendo exclusivamente manobrável por pessoal 
da Entidade Gestora;

ff) “Utilizador doméstico”: aquele que use o prédio urbano servido para 
fins habitacionais, com exceção das utilizações para as partes comuns, 
nomeadamente as dos condomínios;

gg) “Utilizador não -doméstico”: aquele que não esteja abrangido 
pela alínea anterior, incluindo o Estado, as autarquias locais, os fundos 
e serviços autónomos e as entidades dos setores empresariais do Estado 
e das autarquias.

Artigo 7.º
Simbologia e Unidades

1 — A simbologia dos sistemas públicos e prediais a utilizar é a 
indicada na Regulamentação Técnica em vigor.

2 — As unidades em que são expressas as diversas grandezas devem 
observar a legislação portuguesa.

Artigo 8.º
Regulamentação Técnica

As normas técnicas a que devem obedecer a conceção, o projeto, a 
construção e a exploração do Sistema Público, bem como as respetivas 
normas de higiene e segurança, são as aprovadas nos termos da legis-
lação em vigor.

Artigo 9.º
Princípios de gestão

1 — A entidade gestora deverá assegurar o equilíbrio económico e 
financeiro do serviço, com um nível de atendimento adequado.

2 — Para além dos princípios gerais de direito aplicáveis, designa-
damente os previstos no Código do Procedimento Administrativo, a 
atividade da entidade gestora será prestada em conformidade com os 
seguintes princípios:

a) A promoção tendencial da sua universalidade e a garantia da igual-
dade no acesso;

b) A garantia da qualidade e da continuidade do serviço e da proteção 
dos interesses dos utilizadores;

c) A promoção da transparência na prestação dos serviços;
d) A proteção da saúde pública e do ambiente;
e) A garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos 

recursos afetos, respondendo à evolução das exigências técnicas e aos 
melhores procedimentos ambientais disponíveis;

f) A promoção da solidariedade económica e social, do correto orde-
namento do território e do desenvolvimento regional;

g) Princípio do utilizador pagador.

Artigo 10.º
Atendimento ao público

O horário de atendimento ao público para celebração de contratos e 
cobranças é das 8.30H às 16.15H, sendo estabelecidos horários específi-
cos para outros assuntos, que podem ser consultados na página eletrónica 
oficial da entidade gestora em www.smas -oeiras -amadora.pt ou através 
do número de atendimento ao cliente 808 504 505

Artigo 11.º
Fornecimento do Regulamento

Será fornecido um exemplar impresso deste Regulamento a todos os 
Clientes/Utilizadores que o solicitem, mediante o pagamento da quantia 
correspondente ao seu custo, podendo o mesmo, em alternativa, ser 
consultado no Diário da República ou no site oficial da entidade gestora.

CAPÍTULO II

Direitos e obrigações

SECÇÃO I

Direitos

Artigo 12.º
Direitos do Utilizador

Os utilizadores gozam, designadamente, dos seguintes direitos:
a) O direito à prestação do serviço de abastecimento público de água 

desde que o local de consumo se insira na área de intervenção da entidade 
gestora e desde que o mesmo esteja disponível;

b) O direito à qualidade da água distribuída, garantida pela existência 
e bom funcionamento dos sistemas públicos de distribuição de água e 
armazenamento;

c) O direito à regularidade e continuidade do fornecimento, nas con-
dições descritas nos artigos antecedentes;

d) O direito à informação sobre todos os aspetos ligados ao forne-
cimento de água, aos dados essenciais à boa execução dos projetos e 
obras nos sistemas prediais;

e) O direito de solicitarem vistorias;
f) O direito de reclamação e recurso dos atos e omissões da entidade 

gestora que possam prejudicar os seus direitos ou interesses legítimos, 
no âmbito das disposições legais e regulamentares em vigor.

Artigo 13.º
Direito à informação

1 — A entidade gestora informa os seus utilizadores de forma clara 
e conveniente das condições em que o serviço é prestado, em especial 
no que respeita aos tarifários aplicáveis.

2 — Os utilizadores dispõem de um sítio na internet no qual a enti-
dade gestora disponibiliza a informação essencial sobre a sua atividade, 
designadamente:

a) Identificação da Entidade Gestora, suas atribuições e âmbito de 
atuação;
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b) Relatório e contas ou documento equivalente de prestação de 
contas;

c) Regulamentos de serviço;
d) Tarifários;
e) Condições contratuais relativas à prestação dos serviços aos uti-

lizadores;
f) Resultados da qualidade da água, bem como outros indicadores de 

qualidade do serviço prestado aos utilizadores;
g) Informações sobre interrupções do serviço;
h) Contactos e horários de atendimento.

3 — A Entidade Gestora publicita trimestralmente, por meio de editais 
afixados nos lugares próprios ou na imprensa regional, os resultados 
analíticos obtidos pela implementação do programa de controlo da 
qualidade da água.

SECÇÃO II

Obrigações

Artigo 14.º
Deveres dos Proprietários

1 — São deveres dos proprietários dos edifícios servidos por sistemas 
prediais de distribuição de água:

a) Cumprir as disposições do presente Regulamento, na parte que lhes 
é aplicável e respeitar e executar as indicações que lhes sejam dirigidas 
pela entidade gestora, fundamentadas neste Regulamento;

b) Manter em boas condições de conservação e funcionamento os 
sistemas prediais de distribuição de água que lhes digam respeito;

c) Pedir a ligação à rede, logo que reunidas as condições que a via-
bilizem ou logo que notificados para o efeito, nos termos deste Regu-
lamento;

d) Não proceder à alteração nos sistemas prediais sem prévia autori-
zação da entidade gestora;

e) Solicitar a cessação do contrato quando o imóvel/fração se encontre 
devoluto e não esteja prevista a sua ocupação.

2 — São ainda deveres dos proprietários ou usufrutuários, quando 
não sejam os titulares do contrato de fornecimento de água:

a) Comunicar, por escrito, à entidade gestora, no prazo de trinta dias, 
a ocorrência de qualquer dos seguintes factos relativamente ao prédio 
ou fração em causa: — compra e venda e partilha, a constituição ou 
cessação de usufruto, comodato, uso e habitação, arrendamento ou 
situações equivalentes;

b) Cooperar com a entidade gestora, para o bom funcionamento dos 
sistemas prediais;

c) Abster -se de praticar atos que possam prejudicar a regularidade 
do fornecimento aos utilizadores titulares do contrato e enquanto este 
vigorar.

Artigo 15.º
Deveres dos Utilizadores

São deveres dos utilizadores dos sistemas prediais de distribuição 
de água:

a) Cumprir as disposições do presente Regulamento, na parte que 
lhes é aplicável e respeitar as instruções e recomendações emanadas 
pela entidade gestora, com base neste Regulamento e demais legislação 
em vigor;

b) Pagar pontualmente os preços ou taxas devidas, nos termos do 
tarifário em vigor;

c) Não fazer uso indevido das instalações prediais e dos sistemas 
públicos de distribuição;

d) Manter em bom estado de conservação e funcionamento os apa-
relhos sanitários e os dispositivos de utilização, tendo em consideração 
a utilização racional da água;

e) Abster -se de atos que possam provocar a contaminação da água, 
designadamente, não depositando lixos ou outros detritos em zonas de 
proteção das instalações de tratamento ou armazenamento de água para 
abastecimento público.

Artigo 16.º
Deveres da entidade gestora

A entidade gestora, enquanto responsável pela conceção, gestão e 
manutenção da rede pública de distribuição de água potável, deverá 

cumprir as prescrições legais gerais que lhes digam respeito, de onde 
ressaltam, nomeadamente, os seguintes deveres:

a) Garantir a continuidade dos serviços de fornecimento de água, a 
não ser nos casos excecionais expressamente previstos neste Regula-
mento;

b) Manter em bom estado de funcionamento e conservação os sistemas 
de distribuição de água;

c) Assegurar e fiscalizar, antes da entrada em serviço tanto dos siste-
mas de distribuição como dos sistemas prediais, a realização dos ensaios 
que salvaguardem o respeito pelas normas técnicas em vigor;

d) Garantir a qualidade da água distribuída para consumo público, 
nos termos da legislação em vigor;

e) Assegurar um serviço de informações eficaz, destinado a escla-
recer os utilizadores sobre questões relacionadas com o fornecimento 
de água;

f) Assegurar a divulgação das atualizações do tarifário junto dos 
utilizadores, designadamente nos postos de atendimento e no sítio na 
Internet da Entidade Gestora;

g) Proceder ao envio e cobrança das faturas, de acordo com o dis-
posto no presente Regulamento e na lei, nos prazos legais fixados para 
o efeito;

h) Manter um registo atualizado dos processos das reclamações dos 
utilizadores;

i) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento.

CAPÍTULO III

Condições administrativas do fornecimento

SECÇÃO I

Obrigatoriedade de fornecimento de água

Artigo 17.º
Obrigatoriedade de fornecimento

1 — A entidade gestora fornecerá, na área da sua intervenção, água 
potável para consumo doméstico, comercial, industrial, público ou outro, 
a todos os edifícios localizados a uma distância igual ou inferior a 20 me-
tros da infraestrutura pública, com o objetivo final de cobertura total.

2 — Para tanto, a entidade gestora promoverá:
a) A remodelação ou ampliação, quando necessário, dos órgãos do 

seu sistema de abastecimento;
b) A execução das medidas que lhes forem solicitadas pelos serviços 

oficiais competentes, com vista à melhoria e/ ou aperfeiçoamento do 
serviço de fornecimento de água;

c) A verificação, laboratorial da qualidade da água que distribui, nos 
termos da legislação em vigor.

Artigo 18.º
Situações com prioridade

Independentemente do referido no artigo anterior, face às disponibili-
dades, em cada momento, a entidade gestora fornecerá água atendendo 
prioritariamente às exigências das instalações médico/hospitalares, das 
indústrias alimentares e do consumo da população, na área da sua in-
tervenção.

Artigo 19.º
Funcionamento

Salvo nas situações previstas no artigo seguinte, a entidade gestora 
manterá, ininterruptamente os sistemas públicos de abastecimento de 
água em funcionamento.

Artigo 20.º
Interrupção de fornecimento

1 — A entidade gestora poderá interromper o fornecimento de água 
sempre que se verificar alguma das seguintes situações:

a) Alteração da qualidade da água distribuída ou previsão da sua 
deterioração a curto prazo ou quando o serviço público o exija;

b) Avarias ou obras no sistema público de distribuição ou no sistema 
predial, sempre que os trabalhos o justifiquem;

c) Casos fortuitos ou de força maior, nomeadamente incêndios, inun-
dações e redução imprevista do caudal ou poluição temporariamente 
incontrolável;
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d) Trabalhos de reparação ou substituição de ramais de ligação;
e) Modificações programadas das condições de exploração do sistema 

público ou alteração justificada das pressões de serviço;
f) Deteção de ligações clandestinas ao sistema público de distribuição;

2 — São considerados casos fortuitos ou de força maior, os acon-
tecimentos imprevisíveis ou inevitáveis que impeçam a continuidade 
do serviço, apesar de tomadas pela entidade gestora as precauções 
normalmente exigíveis, não se considerando as greves como casos de 
força maior.

3 — Quando haja necessidade de interromper o fornecimento de 
água por motivo de execução de obras sem caráter de urgência, a enti-
dade gestora avisará, prévia e publicamente, com, pelo menos 48h de 
antecedência, os utilizadores interessados, competindo a estes tomar 
as providências necessárias para atenuar, eliminar ou evitar eventuais 
perturbações ou acidentes.

4 — Quando ocorrer qualquer interrupção não programada no abaste-
cimento de água aos utilizadores, a Entidade Gestora deve informar os 
utilizadores que o solicitem da duração estimada da interrupção.

5 — Nas situações em que estiver em risco a saúde humana e for 
determinada a interrupção do abastecimento de água pela autoridade de 
saúde, a Entidade Gestora deve providenciar uma alternativa de água 
para consumo humano, desde que aquelas se mantenham por mais de 
24 horas.

Artigo 21.º
Responsabilidade por danos nos sistemas prediais

1 — Os utilizadores dos sistemas prediais não terão direito a receber 
quaisquer indemnizações da entidade gestora por danos que resultem de 
interrupções programadas e atempadamente avisadas ou por danos que 
ocorram como resultado de casos fortuitos ou de força maior.

2 — Igualmente não terão direito a receber quaisquer indemnizações 
da entidade gestora por prejuízos que resultem de avarias nas redes 
prediais e ou em consequência de ato doloso ou negligente por pessoa 
estranha à entidade gestora.

SECÇÃO II

Obrigatoriedade de instalação e ligação

Artigo 22.º
Ligação às redes de abastecimento públicas

As redes prediais de abastecimento de água dos edifícios abrangidos 
pela rede pública devem ser obrigatoriamente ligados a esta por ramais 
de ligação.

Artigo 23.º
Obrigatoriedade de instalação e de ligação

1 — Todos os prédios deverão prever redes prediais de abastecimento 
de água para ligação obrigatória às redes públicas através de ramal.

2 — As redes prediais a instalar, nos termos do n.º 1, em locais onde 
não existam redes públicas, deverão ser executadas de modo a permitir, 
no futuro, a sua fácil ligação àquelas redes.

3 — Sempre que tecnicamente justificável, pode -se dispor de mais 
de um ramal de ligação.

4 — A entidade gestora notifica os proprietários dos prédios, estabele-
cendo prazo, não inferior a 30 (trinta) dias, para que deem cumprimento 
ao estipulado no artigo anterior.

Artigo 24.º
Ligação em zonas não servidas pela rede pública

1 — Os proprietários ou usufrutuários de prédios situados dentro da 
zona urbanizada, mas em local não servido pela rede pública de abas-
tecimento de água e exigindo por isso o seu prolongamento, terão que 
requerer o fornecimento de água e a sua ligação à rede pública.

2 — Os proprietários de urbanizações particulares terão que instalar 
as redes de distribuição nos arruamentos daquelas urbanizações, após 
aprovação dos respetivos projetos pela entidade gestora, em conformi-
dade com os materiais aprovados pelos mesmos, executando aquelas 
instalações de acordo com os regulamentos em vigor e sob a fiscalização 
da entidade gestora.

3 — As despesas de ligação das redes das urbanizações particulares à 
rede geral serão da conta dos proprietários das urbanizações.

4 — Em zonas não urbanizadas, a despesa resultante do prolon-
gamento da rede deverá ser distribuída pelos interessados em partes 
proporcionais aos valores patrimoniais dos prédios ou habitações a 

servir, podendo a entidade gestora comparticipar na despesa, no caso 
de se preverem outros utilizadores para essa rede.

5 — As canalizações da rede geral instaladas nas condições deste 
artigo, ficam, em qualquer caso, da propriedade exclusiva da entidade 
gestora.

Artigo 25.º
Obrigatoriedade de aceitação do serviço

1 — Os utilizadores de todos os prédios destinados a habitação, co-
mércio, indústria, ou outra utilização, construídos ou a construir, quer 
à margem, quer afastados, das vias públicas servidas por canalizações 
da rede de distribuição de água, são obrigados a consumir a água da 
referida rede para as suas necessidades domésticas.

2 — Se os prédios dispuserem de sistemas próprios de abastecimento 
de água para outros fins que não o consumo humano, devidamente li-
cenciados nos termos da legislação aplicável, a sua água só poderá ser 
utilizada em lavagem e regas.

3 — Nas indústrias alimentares ou relacionadas com produtos ali-
mentares (como padarias, fábricas de bebidas, de gelo, de embalagens 
de alimentos, etc.) é também obrigatória a utilização de água da rede 
na manipulação e confeção dos seus produtos.

4 — As indústrias não alimentares ou afins são obrigadas ao consumo 
de água da rede de distribuição para utilização dos seus funcionários.

5 — Quanto à utilização da água da rede para laboração, a entidade 
gestora reserva -se o direito de aceitar ou não essas indústrias como 
clientes/utilizadores, consoante as suas exigências previsíveis e as dis-
ponibilidades da entidade gestora, podendo exigir a essas unidades 
industriais que disponham de um reservatório privativo e exigir que o 
mesmo seja independente das redes interiores de consumo doméstico 
e com uma capacidade mínima igual ao consumo médio diário do seu 
mês de maior consumo.

Artigo 26.º
Instalações interiores em prédios novos, a remodelar ou ampliar

1 — Aos prédios a construir, remodelar ou ampliar, em arruamentos 
servidos pela rede pública de abastecimento de água, não poderá ser 
concedida licença de utilização pela Câmara Municipal, se não dispu-
serem de rede de canalizações interiores e dos ramais de ligação à rede 
pública, nos termos prescritos neste regulamento.

2 — Só são permitidas modificações nas redes de canalizações in-
teriores com prévia apresentação de projeto de alterações e aprovação 
da entidade gestora.

Artigo 27.º
Edificações abrangidas

Todas as edificações localizadas em zonas servidas por sistemas 
públicos de abastecimento de água, ficam subordinadas às disposições 
da presente secção, independentemente da sua utilização.

SECÇÃO III

Fornecimento de água aos sistemas prediais

Artigo 28.º
Condições de fornecimento

1 — O fornecimento de água obedecerá, em todos os casos, às dis-
posições deste Regulamento e, no que ele seja omisso, nas disposições 
legais e regulamentares em vigor.

2 — Relativamente a determinado prédio ou fração, o fornecimento 
pode ser inicial ou sucessivo.

3 — Quando inicial, o fornecimento decorre do cumprimento das 
disposições técnicas regulamentares e, consequentemente, a entidade 
gestora fará a ligação à rede geral, mediante o pagamento prévio, nos 
termos do tarifário em vigor.

4 — Quando sucessivo, o fornecimento decorre de solicitação feita 
por um dos titulares do direito à celebração do contrato junto da entidade 
gestora ou de notificação destes para que seja apresentado o pedido de 
ligação, em cumprimento do princípio constante do artigo seguinte.

Artigo 29.º
Suspensão do fornecimento

1 — Sem prejuízo das interrupções de fornecimento consagradas no 
artigo 20 do presente regulamento, a entidade gestora poderá suspender 
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fornecimento de água por motivos respeitantes aos utilizadores, nos 
seguintes casos:

a) Por falta de pagamento da faturação;
b) Impossibilidade de acesso ao contador para proceder à sua leitura;
c) Impossibilidade de acesso ao contador para proceder à sua verifi-

cação, substituição ou retirada;
d) Quando o contador for encontrado viciado ou tiver sido empregue 

qualquer meio fraudulento para consumo de água;
e) Quando o sistema de distribuição interior tiver sido modificado 

sem prévia aprovação do seu traçado ou as canalizações de distribuição 
interior deixem de oferecer condições de segurança e ou salubridade;

2 — A suspensão do fornecimento de água pela entidade gestora só 
será realizada em data que possibilite a regularização da situação de 
incumprimento no dia imediatamente seguinte.

3 — A suspensão do fornecimento de água a qualquer utilizador com 
fundamento na alínea a), b) e c) do n.º 1 deste artigo só pode ter lugar nos 
termos definidos na lei, designadamente com o aviso prévio de 10 dias, 
podendo ser imediata nos casos previstos nas restantes alíneas, sem 
prejuízo de documento justificativo da razão daquela interrupção.

4 — A interrupção do fornecimento de água não priva a entidade 
gestora de recorrer às entidades competentes e respetivos tribunais para 
assegurar os seus direitos ou para haver o pagamento das importâncias 
devidas, outras indemnizações por perdas e danos e para imposição de 
coimas e penas legais.

5 — As interrupções do fornecimento com fundamento em causas 
imputáveis aos utilizadores não os isentam do pagamento da faturação 
já vencida ou vincenda, bem como os encargos inerentes.

Artigo 30.º
Cessação do fornecimento

Quando a suspensão do fornecimento se tornar definitiva por qualquer 
motivo, será feita a liquidação das contas referentes a consumos de água 
e ou outros serviços.

Artigo 31.º
Recusa do Fornecimento

A entidade gestora terá o direito de negar ou recusar o fornecimento de 
água quando este tiver sido pedido por entidade que deva ser considerada 
interposta pessoa, em relação ao devedor abrangido pela alínea a) do 
n.º 1 do artigo 29.º deste Regulamento.

Artigo 32.º
Reinício do Fornecimento

1 — O reinício do fornecimento de água após o pagamento dos dé-
bitos que levaram à sua suspensão implica o pagamento dos encargos 
inerentes, designadamente de fecho e reabertura.

2 — O restabelecimento do fornecimento deve ser efetuado no prazo 
de 24 horas após a regularização da situação que originou a suspensão.

Artigo 33.º
Reclamação do consumo/efeito suspensivo

Quando o utilizador apresente reclamação escrita alegando erros de 
medição do consumo de água, o prazo de pagamento da respetiva fatu-
ração apenas será suspenso se for requerida a verificação extraordinária 
do contador precedida de informação sobre a tarifa aplicável.

SECÇÃO IV

Qualidade da água

Artigo 34.º
Qualidade da água

1 — A Entidade Gestora deve garantir:
a) Que a água fornecida destinada ao consumo humano possui as 

características que a definem como água salubre, limpa e desejavelmente 
equilibrada, nos termos fixados na legislação em vigor;

b) A monitorização periódica da qualidade da água no sistema de 
abastecimento sem prejuízo do cumprimento do programa de controlo 
da qualidade da água aprovado pela autoridade competente;

c) A divulgação periódica, no mínimo trimestral, dos resultados ob-
tidos da verificação da qualidade da água obtidos na implementação do 
programa de controlo da qualidade da água aprovado pela autoridade 
competente, nos termos fixados na legislação em vigor;

d) A disponibilização da informação relativa a cada zona de abaste-
cimento, quando solicitada;

e) A implementação de eventuais medidas determinadas pela auto-
ridade de saúde e ou da autoridade competente, incluindo eventuais 
ações de comunicação ao consumidor, nos termos fixados na legislação 
em vigor;

f) Que o tipo de materiais especificados nos projetos das redes de 
distribuição pública, para as tubagens e acessórios em contacto com a 
água, tendo em conta a legislação em vigor, não provocam alterações 
que impliquem a redução do nível de proteção da saúde humana.

2 — O utilizador do serviço de fornecimento de água deve garantir:
a) A instalação na rede predial dos materiais especificados no projeto, 

nos termos regulamentares em vigor;
b) As condições de bom funcionamento, de manutenção e de higie-

nização dos dispositivos de utilização na rede predial, nomeadamente, 
tubagens, torneiras e reservatórios;

c) A independência da rede predial alimentada pela rede pública 
de qualquer outro dispositivo alimentado por uma origem de água de 
captações particulares;

d) O acesso da Entidade Gestora às suas instalações para a reali-
zação de colheitas de amostras de água a analisar, bem como, para a 
inspeção das condições da rede predial no que diz respeito à ligação 
à rede pública, aos materiais utilizados e à manutenção e higienização 
das canalizações;

e) A implementação de eventuais medidas determinadas pela autori-
dade de saúde e ou da autoridade competente.

SECÇÃO V

Uso eficiente da água

Artigo 35.º
Objetivos e medidas gerais

A Entidade Gestora promove o uso eficiente da água de modo a 
minimizar os riscos de escassez hídrica e a melhorar as condições am-
bientais nos meios hídricos, com especial cuidado nos períodos de seca, 
designadamente através de:

a) Ações de sensibilização e informação;
b) Iniciativas de formação, apoio técnico e divulgação de documen-

tação técnica.

Artigo 36.º
Rede pública de distribuição de água

Ao nível da rede pública de distribuição de água, a Entidade Gestora 
promove medidas do uso eficiente da água, designadamente:

a) Otimização de procedimentos e oportunidades para o uso eficiente 
da água;

b) Redução de perdas;
c) Otimização das pressões;
d) Utilização de um sistema tarifário adequado.

Artigo 37.º
Rede de distribuição predial

Ao nível da rede de distribuição predial de água, ou em instalações 
residenciais e coletivas, os proprietários e os utilizadores promovem 
medidas do uso eficiente da água, designadamente:

a) Uso adequado da água;
b) Atuação na redução de perdas e desperdícios;
c) Redução dos consumos através da adoção de dispositivos efi-

cientes;
d) Isolamento térmico das redes de distribuição de água quente;
e) Reutilização ou uso de águas de qualidade inferior, sem riscos 

para a Saúde Pública.

SECÇÃO VI

Contratos

Artigo 38.º
Tipos de contratos

Os contratos de fornecimento de água celebrados entre a entidade 
gestora e os clientes/utilizadores podem ser ordinários ou temporários.
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Artigo 39.º
Elaboração dos contratos

1 — O fornecimento de água será feito mediante contrato com a enti-
dade gestora, lavrado em modelo próprio e nos termos legais, vinculando 
os utilizadores ao estipulado no presente Regulamento e demais legisla-
ção em vigor, à data da sua celebração, no que respeita, nomeadamente, 
aos direitos dos utilizadores, à proteção do utilizador e à inscrição de 
cláusulas gerais contratuais.

2 — Os contratos, ordinários ou temporários, são elaborados e ins-
truídos em conformidade com o disposto neste Regulamento e demais 
legislação em vigor.

3 — Os contratos a que se referem os números anteriores, são únicos 
e englobam, simultaneamente, os serviços correlacionados com o forne-
cimento de água, a recolha e tratamento de águas residuais e a recolha, 
depósito e tratamento de resíduos sólidos.

4 — Do contrato celebrado será entregue uma cópia ao contratante, 
tendo em anexo o clausulado aplicável.

Artigo 40.º
Titularidade

1 — O contrato será feito, em princípio, com o proprietário, usufrutu-
ário ou arrendatário do prédio, ou com quem, em situações equiparadas, 
apresente os documentos comprovativos dos respetivos títulos.

2 — Poderá, no entanto, excecionalmente e mediante autorização 
da entidade gestora, ser feito com o utilizador efetivo, desde que o 
mesmo declare assumir, para todos os efeitos, as responsabilidades de 
utilizador.

3 — A entidade gestora não assume quaisquer responsabilidades pela 
falta de valor legal, vício ou falsidade dos documentos apresentados 
para os efeitos deste artigo, nem são obrigados, salvo se for demons-
trado o interesse legítimo, a prestar quaisquer indicações sobre a base 
documental em que sustentaram o fornecimento.

Artigo 41.º
Vigência dos contratos

1 — Os contratos de fornecimento consideram -se em vigor a partir 
da data em que tenha sido iniciado o fornecimento de água ao local, a 
ocorrer no prazo de cinco dias úteis imediatamente após a assinatura 
do mesmo.

2 — A partir da data da sua vigência, os utilizadores e ou proprietá-
rios ou usufrutuários passam a ser responsáveis por todos os encargos 
decorrentes do contrato.

Artigo 42.º
Suspensão e reinício do contrato

1 — Os utilizadores podem solicitar, por escrito e com uma antecedên-
cia mínima de 10 dias úteis, a interrupção do serviço de abastecimento 
de água, por motivo de desocupação temporária do imóvel.

2 — A interrupção do fornecimento prevista no número anterior de-
pende do pagamento da respetiva tarifa e implica o acerto da faturação 
emitida até à data da interrupção, tendo ainda por efeito a suspensão 
do contrato e da faturação e cobrança das tarifas mensais associadas à 
normal prestação do serviço a partir da data da interrupção.

3 — O serviço é retomado no prazo máximo de 5 dias contados da 
apresentação do pedido pelo utilizador nesse sentido, sendo a tarifa de 
reinício do fornecimento de água, prevista no tarifário em vigor, incluída 
na primeira fatura subsequente.

Artigo 43.º
Denúncia do contrato

1 — Os utilizadores podem denunciar a todo o tempo o contrato que 
tenham subscrito, desde que comuniquem essa intenção, por escrito, à 
entidade gestora, com uma antecedência mínima de 15 dias e facultem, 
neste período, a leitura e ou a retirada dos contadores instalados, indi-
cando a nova morada para efeitos de cobrança da última fatura.

2 — Não sendo possível a leitura mencionada no número anterior 
por motivo imputável ao utilizador, este continua responsável pelos 
encargos entretanto decorrentes.

3 — O utilizador que, sem qualquer aviso, se mudar, continuará 
responsável pelos encargos decorrentes do contrato.

4 — A entidade gestora denuncia o contrato caso, na sequência da 
interrupção do serviço por mora no pagamento, o utilizador não proceda 
ao pagamento em dívida com vista ao restabelecimento do serviço no 
prazo de dois meses.

5 — Os proprietários dos prédios ligados à rede geral de distribuição, 
sempre que o contrato de fornecimento não esteja em seu nome, devem 
permitir o acesso da entidade gestora para a retirada do contador, caso os 
utilizadores não o tenham feito nos termos do n.º 1 ou do n.º 4.

Artigo 44.º
Contratos temporários

1 — Podem celebrar -se contratos de fornecimento temporário e a 
título precário nas seguintes situações:

a) Obras e estaleiros de obras;
b) Zonas de concentração populacional temporária, tais como, feiras, 

exposições e parques de diversões, desde que devidamente autorizadas;
c) Litigante quanto ao direito à celebração do contrato, quando, por 

fundadas razões sociais, a posição do possuidor mereça tutela, mediante 
análise casuística.

2 — Relativamente às Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) vi-
gorarão os condicionalismos estabelecidos pelas Câmaras Municipais 
quanto ao fornecimento de água a título precário e temporário.

3 — Estes contratos são celebrados com base em títulos precários a 
termo, operando a caducidade no termo do prazo respetivo.

4 — A caducidade tem como consequência a retirada imediata dos 
respetivos contadores e o corte do abastecimento de água.

Artigo 45.º
Domicílio convencionado

1 — O utilizador considera -se domiciliado na morada por si fornecida 
no contrato para efeito de receção de toda a correspondência relativa à 
prestação do serviço.

2 — Qualquer alteração do domicílio convencionado tem de ser co-
municada pelo utilizador à Entidade Gestora, produzindo efeitos no 
prazo de 30 dias após aquela comunicação.

PARTE II
Disposições técnicas

CAPÍTULO I

Condições técnicas do fornecimento de água

SECÇÃO I

Rede pública de fornecimento de água

Artigo 46.º
Definição

1 — A Rede Pública de Fornecimento de Água é o sistema de canali-
zações e acessórios, destinado ao transporte de água, em regra instalados 
na via pública e, sempre que possível, fora das faixas de rodagem dos 
arruamentos.

2 — A rede geral de distribuição de água é propriedade da entidade 
gestora, a quem compete zelar pelo seu funcionamento, manutenção e 
conservação.

Artigo 47.º
Conceção geral

1 — A conceção dos sistemas de fornecimento público de água deve 
passar pela análise prévia e cuidada da origem do abastecimento, tanto 
do ponto de vista de proteção dos recursos naturais, como de saúde 
pública e de economia global da obra.

2 — Na distribuição pública de água deve procurar -se um desenvol-
vimento da rede para que possa cobrir toda a área a servir, com pressões 
dentro dos níveis de conforto e com velocidades que garantam a quali-
dade da água de modo a favorecer a fiabilidade do sistema, minimizando 
os custos globais.

Artigo 48.º
Constituição dos sistemas

1 — Os sistemas de fornecimento público de água são essencialmente 
constituídos por redes de condutas adutoras e distribuidoras, reservatórios 
e estações elevatórias/sobrepressores.
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2 — Os sistemas de fornecimento público podem ter origem em 
reservatórios, os chamados gravíticos ou em sistemas sobrepressores 
de velocidade variável.

Artigo 49.º
Cadastro dos sistemas

A entidade gestora deverá manter em arquivo os cadastros atualizados 
dos sistemas de fornecimento de água públicos, conforme estabelecido 
nas normas técnicas e demais legislação em vigor.

Artigo 50.º
Instalação e Proteção das Condutas

1 — A instalação e proteção das condutas obedecerão ao estabelecido 
na regulamentação geral e nas normas técnicas da entidade gestora.

2 — É da responsabilidade da entidade gestora a garantia de isola-
mento adequado dessas condutas em relação às restantes infraestruturas 
instaladas no subsolo, nomeadamente as canalização de esgoto, gás, 
eletricidade e outras.

Artigo 51.º
Responsabilidade da Instalação

1 — Compete à entidade gestora promover a instalação dos sistemas 
públicos de distribuição de água, incluindo a instalação dos ramais de 
ligação e dos medidores de caudal.

2 — Nos loteamentos ou urbanizações, a instalação de novas redes 
será da responsabilidade dos proprietários ou representantes legais, 
desde que cumpridas as condições do projeto e da execução da obra, 
aprovadas pela entidade gestora.

3 — Nas redes de distribuição executadas nas condições do número 
anterior, os ramais de ligação poderão ser executados pelos proprie-
tários ou seus representantes legais, sob autorização e fiscalização da 
entidade gestora.

SECÇÃO II

Rede predial de fornecimento de água e ramais de ligação

Artigo 52.º
Definição

1 — A rede predial de fornecimento de água é o sistema de canaliza-
ções e acessórios instalados a jusante do ramal de ligação e destinados 
ao serviço específico dos dispositivos de utilização do prédio.

2 — A rede predial de fornecimento de água é pertença dos proprie-
tários, usufrutuários ou legais possuidores dos prédios, a quem compete 
zelar pelo seu funcionamento, manutenção e conservação.

Artigo 53.º
Ramal de ligação /Definição

1 — Ramal de ligação é o troço de canalização do serviço de abasteci-
mento domiciliário de água, compreendido entre o limite da propriedade 
do prédio e a conduta pública de distribuição.

2 — Os ramais de ligação são propriedade da entidade gestora, e quem 
compete zelar pelo seu funcionamento, manutenção e conservação.

3 — Os ramais de ligação aos sistemas públicos poderão ser executa-
dos pela entidade gestora, ou por outras entidades, públicas ou privadas, 
competindo sempre à entidade gestora a sua aprovação e fiscalização.

4 — Os custos da instalação de ramais de ligação com distância 
superior a 20 metros são suportados pelos proprietários dos prédios 
a servir.

5 — Quando a renovação de ramais de ligação ocorrer por alteração 
das condições hidráulicas do projeto inicial a pedido do utilizador, a 
mesma é suportada por este.

6 — Cada ramal de ligação, ou sua ramificação, deverá ter, na via 
pública uma torneira de corte ao prédio, que permita a suspensão do 
abastecimento de água, só podendo ser manobradas por pessoal da 
Entidade Gestora, dos Bombeiros e da Proteção Civil.

Artigo 54.º
Identificação das canalizações

As canalizações instaladas à vista ou visitáveis devem ser identificadas 
consoante a natureza da água transportada e de acordo com o sistema 
de normalização vigente.

Artigo 55.º
Utilização de água não potável

1 — A entidade gestora pode autorizar a utilização de água não potável 
exclusivamente para lavagem de pavimentos, rega, combate a incêndios 
e fins industriais não alimentares, desde que salvaguardadas as condições 
de defesa da saúde pública.

2 — A entidade gestora poderá promover a instalação de medidores 
de caudal nas captações próprias, se o efluente drenar para a rede pública 
de saneamento.

Artigo 56.º
Separação de sistemas

1 — Os sistemas prediais alimentados pela rede pública têm de ser 
totalmente independentes de qualquer sistema de distribuição de água 
com outra origem, nomeadamente poços, ou furos privados, bem como 
colunas secas nos sistemas de incêndio, mesmo com recurso a válvula 
de retenção.

2 — As redes de água não potável e respetivos dispositivos de uti-
lização devem ser sinalizados em conformidade com os padrões nor-
malizados em vigor.

Artigo 57.º
Prevenção da contaminação

1 — Não é permitida qualquer ligação entre a rede predial de distri-
buição de água e as redes prediais de drenagem de águas residuais.

2 — O fornecimento de água potável aos aparelhos sanitários deve 
ser efetuado sem pôr em risco a sua potabilidade, impedindo a sua 
contaminação, quer por contacto, quer por aspiração de água residual 
em caso de depressão.

Artigo 58.º
Rotura nos Sistemas Prediais

1 — Detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto dos 
sistemas prediais ou nos dispositivos de utilização, a entidade gestora 
notifica os responsáveis pela manutenção e conservação, para que pro-
movam a sua imediata reparação.

2 — As reparações das canalizações e dispositivos de utilização serão 
precedidas de um pedido de interrupção do abastecimento sempre que 
as mesmas se tenham que processar a montante do contador.

3 — A conclusão da obra obriga a vistoria, a pedido do utilizador, 
para efeitos de fiscalização.

4 — Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água em 
perdas nas canalizações de distribuição interior e seus dispositivos de 
utilização, não sendo contabilizada para efeitos de faturação as com-
ponentes variáveis do serviço de saneamento e de gestão de resíduos 
urbanos.

Artigo 59.º
Inspeção de Sistemas

1 — Os sistemas prediais ficam sujeitos a ações de inspeção da en-
tidade gestora, as quais são efetuadas sempre que haja reclamações 
dos utilizadores, indícios de perigo de contaminação ou poluição das 
redes públicas de distribuição de água, ou suspeita de fraude, ou de 
violação de qualquer preceito deste regulamento ou das disposições 
legais em vigor.

2 — Para efeitos previstos no número anterior, o proprietário, usu-
frutuário, comodatário e ou arrendatário deve permitir o livre acesso à 
entidade gestora desde que avisado, por carta registada ou outro meio 
equivalente, com uma antecedência mínima de oito dias, da data e 
intervalo horário, com amplitude máxima de duas horas, previsto para 
a inspeção.

3 — As reparações a fazer, que constam de autos de vistoria, são 
comunicadas imediatamente ao proprietário ou usufrutuário mediante 
intimação para que as executem dentro do prazo fixado pela entidade 
gestora.

4 — A entidade gestora pode determinar a suspensão do fornecimento 
da água caso não seja cumprido o referido no n.º 2.

Artigo 60.º
Manutenção dos Sistemas Prediais

1 — Na operação dos sistemas prediais, devem os seus utilizadores 
abster -se de atos que possam prejudicar o bom funcionamento do sistema 
ou pôr em causa direitos de terceiros, nomeadamente no que respeita à 
saúde pública e ambiente.
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2 — A conservação, reparação e renovação do sistema predial é da 
responsabilidade do proprietário ou usufrutuário.

3 — Em qualquer dos casos, são sempre da responsabilidade do 
utilizador os encargos decorrentes da manutenção e ou renovação dos 
acessórios (incluindo a tubagem) que se encontrem na caixa do contador.

SECÇÃO III

Serviço de incêndios

Artigo 61.º
Aprovação

Os projetos, a instalação, a localização, os diâmetros nominais e 
outros aspetos construtivos dos dispositivos destinados à utilização de 
água para combate a incêndios deverão obedecer à legislação nacional 
em vigor e aprovados pelo Serviço Nacional de Bombeiros.

Artigo 62.º
Hidrantes

Na rede de distribuição pública de água são previstos hidrantes de 
modo a garantir uma cobertura efetiva, de acordo com as necessidades 
do serviço de incêndios.

Artigo 63.º
Manobras de torneiras de corte e outros dispositivos

1 — As torneiras de corte e dispositivos de tomada de água para 
serviço de incêndios só podem ser manobradas por pessoal da Entidade 
Gestora, dos Bombeiros ou da Proteção Civil.

2 — Em caso de incêndio a torneira de corte da rede do serviço de 
incêndio de particulares pode ser manobrada por pessoal estranho ao 
serviço de incêndios, devendo, no entanto, tal intervenção ser comuni-
cada à Entidade Gestora nas 24 horas subsequentes.

CAPÍTULO II

Projetos, obras e contadores

SECÇÃO I

Projetos e obras da rede pública

Artigo 64.º
Estudos e projetos

1 — É da responsabilidade da entidade gestora promover a elaboração 
dos estudos e projetos necessários à conceção, ampliação e remodelação 
dos sistemas de abastecimento de água, salvo nas situações previstas 
no número seguinte.

2 — Nos loteamentos e urbanizações a responsabilidade referida 
no parágrafo anterior é dos respetivos promotores, que submeterão à 
aprovação da entidade gestora o estudo ou projeto elaborado sempre 
em estreita colaboração com a mesma, de forma a garantir a correta 
integração na rede pública.

Artigo 65.º
Conceção e dimensionamento

A conceção e dimensionamento dos sistemas e a execução das res-
petivas obras, deverão cumprir integralmente o estipulado nas normas 
regulamentares e demais legislação em vigor.

Artigo 66.º
Responsabilidade pela elaboração dos projetos

1 — A elaboração dos projetos será feita por técnicos habilitados nos 
termos da legislação em vigor.

2 — Para efeito da elaboração dos projetos a entidade gestora forne-
cerá àqueles técnicos, após solicitação, toda a informação necessária à 
conceção da rede, nomeadamente a sua localização, pressão e caudal.

Artigo 67.º
Materiais

Os materiais a utilizar, deverão obedecer às normas regulamentares e 
demais legislação em vigor, tendo em consideração, nomeadamente, a 

boa exploração dos sistemas, a uniformização dos processos construtivos, 
a racionalização dos stocks e a defesa da saúde pública.

Artigo 68.º
Técnico Responsável

A instalação da rede de distribuição, nos loteamentos e urbanizações, 
só poderá ser executada com o acompanhamento de um técnico respon-
sável, cujo termo de responsabilidade será entregue conjuntamente com 
o pedido de fiscalização.

Artigo 69.º
Fiscalização

1 — O início dos trabalhos para efeitos de fiscalização, deverá ser 
comunicado à entidade gestora, com a antecedência mínima de 10 dias 
úteis.

2 — Conjuntamente com este pedido, deve ser apresentado termo 
de responsabilidade da direção técnica da obra, incluindo certificado 
de inscrição na Associação Profissional.

3 — Antes do início dos trabalhos, deverão ser verificadas, em con-
junto com a fiscalização da entidade gestora, todas as cotas e pontos de 
ligação à rede pública.

4 — Todos os materiais a utilizar devem ser sujeitos à aprovação da 
entidade gestora.

Artigo 70.º
Exemplar de Projeto em Obra

O projeto aprovado pela entidade gestora, deverá ficar patente no local 
da obra, em bom estado de conservação e ao dispor da fiscalização.

Artigo 71.º
Receção das Obras

1 — Todas as canalizações devem ser sujeitas a ensaio e higienização 
para efeitos de receção pela entidade gestora, de acordo com as normas 
regulamentares e demais legislação em vigor.

2 — Após a conclusão dos trabalhos e até 20 dias antes da receção 
provisória, deverão ser entregues as telas finais em formato digital com 
uma cópia em papel, de acordo com as especificações fornecidas pela 
entidade gestora.

3 — Uma vez rececionadas pela entidade gestora, as obras referidas 
no ponto 2 passarão a fazer parte integrante dos sistemas públicos.

Artigo 72.º
Higiene e segurança

As normas de higiene e segurança do trabalho a aplicar são as que 
constam do estabelecido na legislação em vigor.

SECÇÃO II

Projetos e obras da rede predial

Artigo 73.º
Aprovação Prévia para Execução ou Modificação da Rede

1 — É obrigatória a apresentação de projetos de sistemas prediais de 
distribuição de água, independentemente de se tratar de edificações novas 
ou de obras de ampliação e remodelação em edificações já existentes.

2 — Se as ampliações e remodelações das edificações não implicarem 
alterações nas redes instaladas, é dispensada a apresentação de projeto, 
sem prejuízo do cumprimento das disposições legais aplicáveis.

3 — Tratando -se de pequenas alterações dos sistemas prediais, pode 
a entidade gestora autorizar a apresentação de projetos simplificados 
ou até reduzidos a uma simples declaração escrita do proprietário do 
prédio, onde se indique o calibre e extensão das canalizações interiores 
que pretende instalar e o número e localização dos dispositivos de 
utilização.

4 — Nenhuma rede de distribuição interior de água poderá ser exe-
cutada ou modificada, sem que tenha sido previamente autorizada, nos 
termos desta secção.

Artigo 74.º
Organização e Apresentação

A organização e a apresentação dos projetos devem obedecer às 
normas e modelos fixados pela entidade gestora.
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Artigo 75.º
Responsabilidade Pela Elaboração de Projetos

1 — A elaboração dos projetos deverá ser feita por técnicos habili-
tados, que atestam o cumprimento das normas legais e regulamentares 
aplicáveis seguindo o conteúdo previsto.

2 — Para efeito de elaboração dos projetos, a entidade responsável 
pelo abastecimento fornecerá àqueles técnicos, sempre que o solicitarem, 
as características hidráulicas do sistema em causa.

Artigo 76.º
Responsabilidade pela aprovação

A aprovação das redes prediais não envolve qualquer responsabilidade 
para a entidade gestora, por danos motivados pela sua má utilização.

Artigo 77.º
Conceção dos sistemas

1 — A conceção dos sistemas deve ser efetuada de forma a garantir 
o bom funcionamento dos dispositivos de utilização, no que respeita a 
pressão e caudal.

2 — No traçado da rede, não deve existir nenhum troço de canalização 
cativa, ou seja, localizada em espaço privado, antes da introdução no 
espaço que abastece.

3 — A interligação entre o ramal de ligação e a rede predial deverá 
ser em local acessível e de acordo com as normas da entidade gestora.

4 — A aprovação dos projetos tomará em conta as condições locais de 
pressão e ainda as condicionantes do dispositivo de utilização colocado 
à cota mais alta e em situação mais desfavorável, podendo ser exigida 
uma pressão mínima de 150 KPa.

5 — Quando não for possível satisfazer a condição de pressão mínima 
especificada no parágrafo anterior, o projeto deverá prever a utilização 
de sobrepressores de velocidade variável, cuja aquisição e instalação 
será sempre da responsabilidade do proprietário do edifício em causa, 
com exceção das redes de incêndio.

6 — Para garantir a pressão máxima dentro dos limites de conforto, 
a entidade gestora poderá exigir a instalação de válvulas de redução 
de pressão.

7 — Nas instalações já existentes, desde que não tenha havido redução 
de pressão na rede pública, e caso seja constatado um deficiente fun-
cionamento da rede predial, pode a entidade gestora exigir a instalação 
de sobrepressores.

Artigo 78.º
Instalação de contadores nas redes prediais

1 — Nos projetos de redes interiores de distribuição de água de prédios 
com mais de uma instalação/local de consumo, deverão ser previstas 
baterias para colocação dos contadores, em conformidade com o disposto 
no artigo 96.º do presente Regulamento.

2 — O espaço destinado aos contadores e acessórios deve ser de-
vidamente dimensionado de acordo com as especificações técnicas, 
documentos de homologação ou de normas da entidade gestora.

Artigo 79.º
Obras de remodelação e ampliação

1 — Nas remodelações e intervenções em construções existentes 
devem, de uma forma global, ser respeitadas as indicações para as 
construções de raiz, nomeadamente as que respeitam à instalação dos 
contadores em bateria.

2 — Quando o edifício não apresentar condições para a instalação 
de bateria de contadores, o dono da obra deverá fazer uma exposição 
à entidade gestora, para emissão de parecer. Nesta situação todos os 
contadores devem ficar, sempre que possível, localizados no exterior 
dos fogos, junto ao respetivo acesso, em espaço comum.

3 — Uma obra isolada de remodelação de um fogo ou fração inde-
pendente, inserida num prédio, tem de prever, sempre que possível, 
a localização do contador no exterior da fração, junto à sua entrada 
principal.

4 — Nas obras de remodelação de uma moradia unifamiliar ou de 
qualquer edifício que tenha apenas um contador, este deve ser instalado, 
sempre que possível, na fachada exterior do muro da propriedade ou, 
não existindo, junto à entrada.

Artigo 80.º
Dimensionamento dos sistemas

1 — Os caudais de cálculo são determinados de acordo com a regu-
lamentação em vigor e normas técnicas da entidade gestora.

2 — Os coeficientes de simultaneidade a considerar, deverão estar 
de acordo com a especificidade das instalações, devendo, para os casos 
correntes de habitação, ser considerada a curva dos caudais de cálculo 
em função dos acumulados, estabelecida no regulamentação em vigor.

3 — As redes prediais deverão ser dimensionadas de acordo com a 
verificação da pressão no dispositivo mais desfavorável, de acordo com 
o artigo anterior e com as velocidades regulamentares.

4 — A velocidade máxima admitida no ramal de ligação é de 1,50 m/s.

Artigo 81.º
Materiais a Aplicar

Os materiais a aplicar nas redes interiores deverão obedecer à legis-
lação em vigor e normas da entidade gestora, tendo em consideração a 
boa exploração dos sistemas de canalização de distribuição interna e a 
defesa da saúde pública.

Artigo 82.º
Termoacumuladores de Pressão

1 — Os termoacumuladores têm como finalidade armazenar água sob 
pressão a temperatura superior à fornecida pela rede pública e destinada 
a abastecer as canalizações de água quente.

2 — Os termoacumuladores só podem ser instalados por pessoa ou 
empresa qualificada, designada pelo técnico responsável, que para o 
efeito deverá emitir termo de responsabilidade.

3 — Nos edifícios destinados a habitação, os termoacumuladores 
devem ser instalados individualmente, um por cada habitação.

Artigo 83.º
Reservatórios

1 — O armazenamento de água para consumo doméstico, através de 
reservatórios só é permitido em casos especiais devidamente justificados 
e autorizados pela entidade gestora.

2 — Nos casos referidos no número anterior o projeto de localização, 
construção e plano de manutenção dos mesmos terá de ser aprovado 
pela entidade gestora.

Artigo 84.º
Autorização de execução

1 — Não poderá ser executada qualquer obra nas redes prediais, sem 
prévia requisição ou autorização, por escrito, do respetivo proprietário 
ou usufrutuário.

2 — A instalação das redes de distribuição interior de água só poderá 
ser executada com o acompanhamento de um técnico responsável.

Artigo 85.º
Fiscalização

1 — Todas as redes de distribuição prediais estão sujeitas à fiscaliza-
ção da entidade gestora, diretamente ou através de empresa certificada 
para o efeito, que poderá proceder à sua inspeção, sempre que o julgue 
conveniente, independentemente de qualquer aviso.

2 — Da fiscalização será lavrado auto, a notificar ao dono da obra, 
no qual serão enunciadas as desconformidades da obra, as reparações 
necessárias e o prazo para sua reparação.

3 — O projeto previamente aprovado pela entidade gestora deverá 
estar no local da obra, durante a execução das redes de distribuição 
prediais e à disposição da fiscalização.

Artigo 86.º
Comunicação de Início e Conclusão da Obra

1 — O técnico responsável pela execução da obra deverá comunicar 
à entidade gestora, por escrito, o seu início e conclusão, para efeitos 
de fiscalização.

2 — A comunicação do início da obra deverá ser feita com a antece-
dência mínima de cinco dias úteis.

3 — A entidade gestora diretamente, ou através de empresa certi-
ficada para o efeito, efetuará o ensaio e a vistoria das canalizações, 
no prazo de cinco dias úteis, após a receção da comunicação da con-
clusão da obra, na presença do seu técnico responsável, elaborando 
o respetivo auto.

4 — Depois de efetuados o ensaio e a vistoria e desde que obra tenha 
sido executada conforme o traçado aprovado e satisfeitas as condições 
testadas no ensaio, constantes do auto previsto no número anterior, a 
entidade Gestora promoverá a sua aprovação.
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Artigo 87.º
Ensaio e higienização

1 — O ensaio a que se refere o artigo anterior, destinado a verificar as 
condições em que se encontra a canalização, consistirá no enchimento de 
toda a canalização interior e na elevação da sua pressão interna, devem ob-
servar as normas técnicas da entidade gestora e demais legislação em vigor.

2 — Os sistemas de distribuição predial de água para fins alimentares, 
depois de equipados com os dispositivos de utilização e antes de entrarem 
em funcionamento, devem ser submetidos a uma operação de lavagem 
e desinfeção, da responsabilidade dos proprietários.

Artigo 88.º
Recobrimento de Canalizações

1 — Nenhuma canalização de distribuição interior poderá ser coberta 
sem que tenha sido previamente inspecionada, ensaiada e aprovada pela 
entidade gestora.

2 — No caso de qualquer sistema de canalização interior ter sido 
coberto, no todo ou em parte, antes de inspecionado, ensaiado e apro-
vado, o técnico responsável pela obra poderá ser intimado a descobrir 
as canalizações, para efeitos de vistoria e ensaio.

3 — O recobrimento das canalizações poderá ser feito sob a respon-
sabilidade do respetivo técnico, desde que a vistoria requerida não seja 
efetuada no prazo de 10 dias úteis.

4 — As canalizações ou redes de prédios já construídos à data de 
instalação da rede pública, não terão de ser postas a descoberto, ficando, 
no entanto, sujeitas a ensaio e aprovação.

Artigo 89.º
Vistoria depois de Corrigidas as Deficiências Constatadas

Corrigidas as deficiências, o técnico responsável comunica à enti-
dade gestora que procederá a nova vistoria e ensaio, dentro do prazo 
de cinco dias úteis.

Artigo 90.º
Responsabilidade pela Aprovação

A aprovação das canalizações de distribuição interior não envolve 
qualquer responsabilidade para a entidade gestora, no caso de danos 
posteriores motivados por roturas das referidas canalizações ou por mau 
funcionamento dos dispositivos de utilização.

Artigo 91.º
Entrada em serviço

Nenhum ramal de ligação pode entrar em serviço sem que os sistemas 
prediais tenham sido verificados e ensaiados.

SECÇÃO III

Contadores

Artigo 92.º
Medição do consumo de água

1 — A água fornecida para consumo doméstico, comercial ou in-
dustrial e regas deve ser sujeita a medição, através de contadores da 
propriedade da entidade gestora. Tratando -se de um prédio com serviços 
comuns, tais como regas ou lavagens, salas de condomínio, etc., ou 
reservatórios para o serviço de incêndios, deverão ser previstos conta-
dores para esse efeito.

2 — A água fornecida para combate a incêndios poderá ou não ser 
medida, em função das características da instalação e conforme decisão 
da entidade gestora.

3 — Os contadores de água serão sempre fornecidos e instalados 
pela entidade gestora.

4 — As instalações para medição de caudal deverão respeitar as nor-
mas técnicas da entidade gestora, em todos os seus aspetos construtivos.

5 — Concluída a instalação e antes da montagem do contador, é 
obrigatório que as válvulas permaneçam fechadas, não sendo admitida 
a utilização de qualquer bypass.

Artigo 93.º
Substituição e controlo dos contadores

A entidade gestora tem a responsabilidade de manutenção e correta 
adequação dos contadores instalados, procedendo à sua substituição, 
sempre que necessário.

Artigo 94.º
Localização dos contadores

1 — Os contadores deverão ser sempre instalados em locais acessíveis, 
sendo a aprovação da localização da responsabilidade da entidade gestora.

2 — Nas moradias unifamiliares ou em edifícios com apenas um 
contador, este deve ser instalado na fachada exterior do muro da pro-
priedade, ou, se este não existir, junto à entrada.

3 — Sempre que se prevejam dois ou mais locais a abastecer, os 
contadores deverão ser instalados em bateria.

4 — As baterias de contadores deverão ser instaladas em zona comum, 
acessível, preferencialmente no piso onde se encontra o acesso principal.

5 — Em edifícios habitacionais, os contadores de consumo não-
-doméstico devem localizar -se na bateria de contadores. Caso não seja 
viável, os referidos contadores deverão localizar -se junto ao acesso 
principal, no exterior ou no interior.

6 — Nos condomínios em regime aberto, isto é, aqueles cujos aces-
sos pedonais e de viaturas se efetuam diretamente pela via pública, a 
localização dos pontos de medição é a usual, prevendo -se um ramal de 
ligação para cada bloco ou núcleo de escadas. Será sempre obrigatória a 
instalação de uma válvula de seccionamento no limite da propriedade.

7 — Nos condomínios em regime fechado, isto é, aqueles cujas vias de 
acesso às suas entradas principais se encontram em propriedade privada, 
os locais de medição deverão ficar junto ao acesso à propriedade, no 
exterior, e os contadores deverão ser instalados em bateria. Se o ramal 
de introdução puder ser instalado em galeria técnica, a entidade gestora 
ponderará a instalação dos locais de medição dentro da propriedade.

8 — No caso de edifícios comerciais/serviços, deverá ser previsto 
um contador totalizador, ou uma bateria de contadores, junto ao acesso 
às instalações. Se o ramal de introdução puder ser instalado em galeria 
técnica, a entidade gestora ponderará a instalação dos locais de medição 
dentro da propriedade.

Artigo 95.º
Instalação de contadores de água em bateria

1 — Os contadores devem ser instalados, obrigatoriamente, um por 
cada utilizador, e colocados em conjunto, constituindo uma bateria de 
contadores.

2 — Tendo em vista a segurança das baterias, poderá prever -se a sua 
instalação em compartimento fechado, conforme condições a acordar 
com a entidade gestora.

3 — Os ramais domiciliários, a jusante da bateria, serão instalados 
em “courette”, ou vala técnica, acessíveis, e colocados em zona comum 
do edifício.

4 — No interior de cada fogo ou fração, deverá ser instalada uma 
válvula de seccionamento geral, de modo a permitir isolar toda a insta-
lação, sem necessidade de deslocação ao local da bateria.

5 — Quando existirem grupos sobrepressores, deverão ser previstas 
baterias para cada um dos patamares de pressão.

6 — Cada um dos contadores da bateria deverá possuir uma placa 
referenciadora, colocada em local bem visível, que permita identificar 
com clareza o respetivo fogo ou fração.

7 — Junto à bateria de contadores deverá ser instalada uma tomada 
de energia.

Artigo 96.º
Disposições comuns de instalação dos contadores

As dimensões dos locais ou compartimentos destinados à sua instala-
ção, deverão ter em consideração as normas técnicas da entidade gestora 
e/ ou documentos de homologação dos fabricantes.

Artigo 97.º
Controlo Metrológico

1 — Nenhum contador poderá ser instalado para medição, sem prévia 
verificação metrológica, nos termos da legislação em vigor.

2 — Sempre que o contador tenha sido objeto de reparação que obri-
gue à sua desselagem e nos casos em que a legislação referida no número 
anterior o exija, este só poderá ser reutilizado depois de novamente 
verificado, em termos metrológicos.

Artigo 98.º
Verificações extraordinárias

1 — A entidade gestora procederá à verificação extraordinária dos 
contadores, sempre que o julgar conveniente, solução que poderá tam-
bém ser despoletada a pedido do utilizador, se existirem divergências 
quanto à contagem.
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2 — A verificação terá lugar em laboratório qualificado ou acreditado, 
a definir pela entidade gestora.

3 — Sempre que haja lugar a uma verificação extraordinária, a enti-
dade gestora dará conhecimento ao utilizador, para que ele, ou um seu 
representante, possam assistir ao ensaio. Para tal, deverão manifestar 
essa intenção à entidade gestora, por escrito e em tempo útil.

4 — Se a verificação extraordinária for a pedido do utilizador, a 
respetiva tarifa será suportada pela parte que decair.

5 — Para a efetivação da verificação extraordinária do contador, a 
entidade gestora promoverá o seu levantamento, obrigando -se à imediata 
substituição.

6 — Na verificação extraordinária, serão admitidas como regulares 
as diferenças que não excedam as tolerâncias estabelecidas para o tipo 
de contador em causa e de acordo com a legislação em vigor.

7 — As eventuais correções aos consumos registados, resultantes das 
verificações extraordinárias, serão sempre comunicadas, por escrito, 
aos utilizadores.

8 — O transporte do contador do local da instalação para o laborató-
rio será feito em invólucro fechado e selado que só será aberto na hora 
marcada para o exame e na presença dos representantes de ambas as 
partes, salvo se o utilizador não tiver manifestado intenção de assistir, 
nos termos do n.º 3.

9 — Da verificação extraordinária do contador será lavrado um auto, 
pelos agentes do respetivo serviço de verificações metrológicas, que o 
assinarão e nele descreverão o estado do contador e respetiva selagem, 
mencionando ainda a forma como o mesmo foi levantado, e declarando 
se o utilizador esteve presente no exame ou se fez representar.

Artigo 99.º
Responsabilidade do utilizador

1 — Todo o contador instalado fica sob a fiscalização imediata do 
utilizador respetivo, ao qual compete avisar a entidade gestora, logo que 
reconheça que o contador deixa de fornecer água, a fornece sem contar, 
a conta com excesso ou defeito, tem os selos deteriorados, quebrados 
ou apresenta qualquer outro defeito.

2 — O utilizador responderá pelo dano, perda ou deterioração do 
contador, em casos de manifesta negligência.

3 — O utilizador responderá também pelo emprego de qualquer meio 
capaz de interferir no regular funcionamento do contador.

Artigo 100.º
Periodicidade da leitura

1 — A leitura dos contadores será efetuada periodicamente, por cola-
boradores da entidade gestora, ou outros devidamente credenciados para 
o efeito, de conformidade com o fixado pela entidade gestora.

2 — Nos meses em que não haja leitura ou naqueles em que não 
seja possível a sua realização por impedimento do utilizador, este pode 
comunicar à entidade gestora o valor registado.

3 — Pelo menos duas vezes por ano e com um distanciamento má-
ximo entre duas leituras consecutivas de oito meses, a entidade gestora 
procederá à leitura efetiva dos contadores.

4 — Sempre que, por indisponibilidade do utilizador, se revele im-
possível por duas vezes consecutivas o acesso ao contador localizado 
no interior do prédio servido, a entidade gestora avisará o utilizador, por 
carta registada, da data e intervalo horário, com amplitude máxima de 
duas horas da terceira deslocação a fazer para o efeito, com a cominação 
da suspensão do fornecimento, no caso de não se possível a leitura.

5 — As despesas com estas leituras constituem encargo da entidade 
gestora, desde que efetuadas nas horas normais de expediente.

Artigo 101.º
Correção dos valores de consumo

1 — Não se conformando com o resultado da leitura, pode o utiliza-
dor apresentar à entidade gestora uma reclamação, dentro do prazo de 
pagamento indicado na fatura.

2 — Se houver divergências sobre a contagem que não possam ser 
resolvidas entre as duas partes interessadas, poderá ser promovida a 
verificação extraordinária do contador, nos termos do art.º. 98.º do 
presente regulamento.

Artigo 102.º
Estimativa de consumo

1 — Em caso de paragem ou de funcionamento irregular do contador 
ou nos períodos em que não haja leitura, o consumo será avaliado, nos 
termos seguintes:

a) Pela média de consumo apurada entre duas últimas leituras reais 
efetuadas pela entidade gestora;

b) Pela média do consumo apurada nas duas leituras subsequentes à 
instalação do contador;

c) Pelo consumo médio de utilizadores com características similares 
no âmbito do território municipal verificado no ano anterior.

2 — Quando forem detetadas anomalias no volume de água medido 
por um contador, a entidade gestora corrige as contagens efetuadas, 
tomando como base de correção os erros verificados no controlo me-
trológico.

3 — Esta correção para mais ou para menos afeta apenas os meses 
em que os consumos se afastem mais de 25 % do valor médio relativo, 
nos termos das disposições legais em vigor.

Artigo 103.º
Obrigatoriedade de acesso ao contador

Os utilizadores são obrigados a permitir e facilitar a inspeção dos 
contadores aos colaboradores da entidade gestora, sempre que se iden-
tifiquem, ou a outros desde que devidamente credenciados pela entidade 
gestora.

PARTE III

Estrutura tarifária e faturação dos serviços

SECÇÃO I

Estrutura tarifária

Artigo 104.º
Incidência

1 — Estão sujeitos às tarifas relativas ao serviço de abastecimento de 
água todos os utilizadores finais que disponham de contrato, sendo as 
tarifas devidas a partir da data de início da respetiva vigência.

2 — Para efeitos da determinação das tarifas fixas e variáveis os 
utilizadores são classificados como domésticos e não -domésticos.

3 — São utilizadores não -domésticos:
a) Industrial/Comercial;
b) Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Pessoas 

Coletivas de Utilidade Pública e Pessoas Coletivas sem fim lucra-
tivo;

c) Estado, Pessoas Coletivas de Direito Público e Empresas Públicas;
d) Câmara Municipal de Oeiras, Câmara Municipal da Amadora, e 

Juntas de Freguesia de Oeiras e Amadora;
e) Câmaras Limítrofes;
f) Regas.

Artigo 105.º
Estrutura tarifária

1 — Pela prestação do serviço de abastecimento de água são faturadas 
aos utilizadores:

a) A tarifa fixa de abastecimento de água, devida em função do in-
tervalo temporal objeto de faturação e expressa em euros por cada 
trinta dias;

b) A tarifa variável de abastecimento de água, devida em função do 
volume de água fornecido durante o período objeto de faturação, sendo 
diferenciada de forma progressiva de acordo com escalões de consumo 
para os utilizadores expressos em m³ de água por cada trinta dias.

2 — As tarifas de fornecimento de água, previstas no número anterior, 
englobam a prestação dos seguintes serviços:

a) Execução, manutenção e renovação de ramais, incluindo a liga-
ção do sistema público ao sistema predial, com a ressalva prevista no 
Artigo 108.º:

b) Fornecimento de água;
c) Celebração ou alteração de contrato de fornecimento de água;
d) Disponibilização e instalação de contador individual;
e) Disponibilização e instalação de contador totalizador por iniciativa 

da entidade gestora;
f) Leituras periódicas programadas e verificação periódica do con-

tador;
g) Reparação ou substituição de contador, torneira de segurança ou de 

válvula de corte, salvo se por motivo imputável ao utilizador.
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3 — Para além das tarifas de fornecimento de água referidas no n.º 1, 
são cobradas pela Entidade Gestora tarifas em contrapartida de serviços 
auxiliares, designadamente:

a) Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abas-
tecimento;

b) Execução de ramais de ligação nas situações previstas no Ar-
tigo 108.º;

c) Realização de vistorias aos sistemas prediais a pedido dos utili-
zadores;

d) Suspensão e reinício da ligação do serviço por incumprimento 
do utilizador;

e) Suspensão e reinício da ligação do serviço a pedido do utilizador;
f) Leitura extraordinária de consumos de água;
g) Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, 

salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável 
ao utilizador;

h) Ligação temporária ao sistema público, designadamente, para abas-
tecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração populacional 
temporária;

i) Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas 
de localização;

j) Fornecimento de água em autotanques, salvo quando justificado 
por interrupções de fornecimento, designadamente em situações em que 
esteja em risco a saúde pública;

k) Fornecimento de segundas vias de processos de traçados.

4 — Nos casos em que haja emissão do aviso de suspensão do serviço 
por incumprimento do utilizador e o utilizador proceda ao pagamento 
dos valores em dívida antes que a mesma ocorra, não há lugar à cobrança 
da tarifa prevista na alínea d) do número anterior.

Artigo 106.º
Tarifa fixa

1 — Aos utilizadores finais aplica -se uma tarifa fixa expressa em 
euros por cada 30 dias.

2 — A tarifa fixa faturada aos utilizadores finais é diferenciada de 
forma progressiva em função do diâmetro nominal do contador insta-
lado.

1.º nível: até 20 mm;
2.º nível: superior a 20 e até 30 mm;
3.º nível: superior a 30 e até 50 mm;
4.º nível: superior a 50 mm.

Artigo 107.º
Tarifa variável

1 — A tarifa variável do serviço aplicável aos utilizadores domésticos 
é calculada em função dos seguintes escalões de consumo, expressos 
em m³ de água por cada 30 dias:

1.º escalão: até 5;
2.º escalão: superior a 5 e até 15;
3.º escalão: superior a 15 e até 25;
4.º escalão: superior a 25.

2 — A tarifa variável do serviço aplicável aos utilizadores não-
-domésticos, divide -se em:

a) Industriais/Comerciais, calculada em função de dois escalões de 
consumo, expressos em m³ de água por cada 30 dias:

1.º escalão: até 150 m3;
2.º escalão: superior a 150 m3

b) Entidades públicas e as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS), Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e Pessoas Cole-
tivas sem fim lucrativo, calculada em função de um único escalão de 
consumo, expressos em m³ de água por cada 30 dias.

3 — O valor final da componente variável do serviço devida pelo 
utilizador é calculado pela soma das parcelas correspondentes a cada 
escalão.

Artigo 108.º
Execução de ramais de ligação

1 — A construção de ramais de ligação superiores a 20 metros está 
sujeita a uma avaliação da viabilidade técnica e económica pela Enti-
dade Gestora.

2 — Se daquela avaliação resultar que existe viabilidade, os ramais de 
ligação apenas são faturados aos utilizadores no que respeita à extensão 
superior à distância referida no número anterior.

Artigo 109.º

Contador para usos de água que não geram águas residuais

1 — Os utilizadores finais podem requerer a instalação de um segundo 
contador para usos que não deem origem a águas residuais recolhidas 
pelo sistema público de saneamento.

2 — No caso de utilizadores domésticos, aos consumos do segundo 
contador são aplicadas as tarifas variáveis de abastecimento previstas 
para os utilizadores não -domésticos.

3 — O consumo segundo contador não é elegível para o cômputo das 
tarifas de saneamento, quando exista tal indexação.

Artigo 110.º

Tarifários especiais

1 — Os utilizadores domésticos podem beneficiar da aplicação de 
tarifários especiais nas seguintes situações:

Tarifário social

a) Aplicável aos utilizadores finais com idade superior ou igual a 65 
anos, cujo rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto sobre 
o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) não ultrapasse uma vez e 
meia o valor do salário mínimo nacional bruto;

b) Aplicável aos utilizadores finais com grau de deficiência igual 
ou superior a 60 %, cujo rendimento bruto englobável para efeitos de 
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) não ultrapasse 
uma vez e meia o valor do salário mínimo nacional bruto;

c) Aplicável aos utilizadores finais cuja única fonte de proveito seja 
o rendimento social de inserção. (RSI).

Tarifário familiar

Aplicável aos utilizadores finais domésticos cuja composição do 
agregado familiar seja constituída por cinco ou mais elementos;

2 — O tarifário social para utilizadores domésticos consiste na apli-
cação de uma tarifa especial inferior à do 1.º escalão para utilizadores 
domésticos com consumos iguais ou inferiores a 5m3 por cada 30 dias 
e isenção das tarifas fixas;

3 — O tarifário familiar consiste no alargamento dos escalões de 
consumo em 3 m³ por cada membro do agregado familiar, tendo como 
limite mínimo de cinco elementos e máximo de sete elementos.

Artigo 111.º

Acesso aos tarifários especiais

1 — Para beneficiar da aplicação do tarifário especial os utilizado-
res finais domésticos devem entregar à Entidade Gestora os seguintes 
documentos:

a) Formulário da entidade gestora devidamente preenchido e assinado 
pelo titular do contrato de fornecimento de água;

b) Cópia da declaração ou nota de liquidação do IRS, sendo que, neste 
caso, deve comprovar o grau de deficiência ou o número de membros 
do agregado familiar, consoante o beneficio solicitado;

c) Cópia do deferimento do rendimento social de inserção, (RSI).

2 — A aplicação dos tarifários especiais tem a duração de três anos, 
findo o qual deve ser renovada a prova referida no número anterior, para 
o que a Entidade Gestora deve notificar o utilizador com a antecedência 
mínima de 30 dias.

Artigo 112.º

Aprovação dos tarifários

1 — O tarifário do serviço de água é aprovado até ao termo do ano 
civil anterior àquele a que responde.

2 — O tarifário produz efeitos relativamente aos utilizadores finais 
15 dias após a sua publicação, sendo que a informação sobre a sua 
alteração acompanha a primeira fatura subsequente.

3 — O tarifário é disponibilizado nos locais de estilo e ainda no sítio 
da internet da Entidade Gestora.
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SECÇÃO II

Faturação

Artigo 113.º
Periodicidade e requisitos da faturação

1 — A periodicidade das faturas é mensal, podendo ser bimestral, 
desde que corresponda a uma opção do utilizador por ser este considerada 
mais favorável e conveniente.

2 — As faturas emitidas descriminam os serviços prestados e as cor-
respondentes tarifas, bem como, as taxas legalmente exigíveis, podendo 
ser baseadas em leituras reais ou em estimativas de consumo, nos termos 
previstos no artigo 100.º e artigo 102.º

Artigo 114.º
Prazo, forma e local de pagamento

1 — O prazo para pagamento dos preços e demais instrumentos de 
remuneração devidos à entidade gestora é o que constar da respetiva 
fatura ou da notificação da liquidação adicional e deve ser efetuado na 
forma e nos locais nela indicados.

2 — O prazo para pagamento da fatura não pode ser inferior a 20 dias 
a contar da data da sua emissão.

3 — Não é admissível o pagamento parcial das tarifas fixas e variáveis 
associadas aos serviços de abastecimento de água e de saneamento de 
águas residuais, bem como da taxa de recursos hídricos associada.

4 — Findo o prazo para pagamento, começam a vencer juros de mora 
à taxa legal em vigor, sem prejuízo do pagamento de custas judiciais 
e extrajudiciais que venham a ser aferidas com a eventual cobrança 
coerciva.

5 — O atraso superior a 15 dias para além da data limite de pagamento 
da fatura, confere à entidade gestora o direito de proceder à suspensão 
do serviço do fornecimento de água.

6 — O utilizador em mora será notificado por correio registado ou 
outro meio equivalente, da suspensão do serviço, com uma antecedência 
mínima de 10 dias úteis, relativamente à data em que venha a ocorrer.

7 — O valor a pagar, a título de indemnização, com a expedição do 
aviso prévio de suspensão do serviço de abastecimento de água, a cobrar 
na fatura subsequente, corresponderá à soma dos custos decorrentes com 
a sua emissão de acordo com o tarifário em vigor.

Artigo 115.º
Prescrição e caducidade

1 — O direito ao recebimento do serviço prestado prescreve no prazo 
de seis meses após a sua prestação.

2 — Se, por qualquer motivo, incluindo o erro da Entidade Gestora, 
tiver sido paga importância inferior à que corresponde ao consumo 
efetuado, o direito do prestador ao recebimento da diferença caduca 
dentro de seis meses após aquele pagamento.

3 — O prazo de caducidade das dívidas relativas aos consumos reais 
não começa a correr enquanto a Entidade Gestora não puder realizar a 
leitura do contador por motivos imputáveis ao utilizador.

Artigo 116.º
Arredondamento dos valores a pagar

1 — As tarifas são aprovadas com quatro casas decimais.
2 — Apenas o valor final da fatura, com IVA incluído, é objeto de 

arredondamento, feito aos cêntimos de euro em respeito pelas exigências 
do Decreto -Lei n.º 57/2008, de 26 de maio, com todas as alterações que 
lhe sejam introduzidas.

Artigo 117.º
Acertos de faturação

1 — Os acertos de faturação do serviço de águas são efetuados:
a) Quando a Entidade Gestora proceda a uma leitura, efetuando -se o 

acerto relativamente ao período em que esta não se processou;
b) Quando se confirme, através de controlo metrológico, uma anomalia 

no volume de águas ou de efluentes medidos.

2 — Sempre que, em virtude do método de faturação utilizado, seja 
cobrado um valor que exceda o correspondente ao consumo efetuado, 
o valor em excesso é abatido da fatura em que tenha sido efetuado o 
acerto, salvo caso declaração em contrário, manifestada expressamente 
pelo utilizador, sendo que, neste caso, será pago autonomamente, no 
prazo de 20 (vinte) dias.

PARTE IV
Penalidades, reclamações e recursos

CAPÍTULO I

Penalidades e sua graduação

SECÇÃO I

Penalidades (coimas e advertências)

Artigo 118.º
Âmbito de aplicação

1 — As infrações tipificadas no artigo 121.º constituem contraor-
denações, sujeitando os utilizadores, proprietários ou usufrutuários às 
penalidades administrativas previstas neste capítulo, independentemente 
da responsabilidade civil e criminal que, por esses factos, lhes couberem.

2 — O regime legal e de processamento das contraordenações obe-
decerá ao disposto na legislação em vigor.

Artigo 119.º
Penalidades administrativas

As penalidades administrativas a aplicar são as coimas e a advertência 
por escrito, de conformidade com o prescrito na lei geral.

Artigo 120.º
Admoestação

A admoestação por escrito só será aplicável aos casos de pequena 
gravidade manifesta, reconhecidos como tal pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras ou em quem o mesmo delegue tais poderes.

Artigo 121.º
Contraordenações

1 — Constitui contraordenação, nos termos do artigo 72.º do Decreto-
-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, punível com coima de 1.500,00€ a 
3.740,00€ no caso de pessoas singulares, e de 7.500,00€ a 44.890,00€, 
no caso de pessoas coletivas, a prática dos seguintes atos ou omissões 
por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos 
ou dos utilizadores dos serviços:

a) O incumprimento da obrigação de ligação dos sistemas prediais 
aos sistemas públicos;

b) Execução de ligações aos sistemas públicos ou alterações das 
existentes sem a prévia autorização da Entidade Gestora.

c) O uso indevido ou dano a qualquer obra ou equipamento dos 
sistemas públicos.

2 — Constitui ainda contraordenação punível com coima de 500,00€ 
a 3.000,00€ no caso de pessoas singulares, e de 2.500,00€ a 44.000,00€, 
no caso de pessoas coletivas, a interligação de redes ou depósitos com 
origem em captações próprias a redes públicas de distribuição de água.

3 — Constitui ainda contraordenação punível com coima de 250,00€ 
a 1 500,00€, no caso de pessoas singulares, e de 1 250,00€ a 22 000,00€, 
no caso de pessoas coletivas, a pratica dos seguintes atos ou omissões 
por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos 
ou dos utilizadores dos serviços:

a) A permissão da ligação e abastecimento de água a terceiros, quando 
não autorizados pela Entidade Gestora;

b) Consentimento ou execução de qualquer modificação na canali-
zação entre o contador e a rede geral de distribuição, designadamente:

b.1) Ligação direta no local de instalação do contador, enquanto o 
mesmo não estiver instalado, com contrato de fornecimento de água;

b.2) Ligação direta no local de instalação do contador, enquanto o 
mesmo não estiver instalado, sem contrato de fornecimento de água;

b.3) Ligação a montante do local de instalação do contador no ramal 
de ligação.

c) Qualquer Ação fraudulenta sobre os contadores ou olhos de boi, 
designadamente:

c.1) Violação do olho -de -boi;
c.2) Violação de selos;
c.3) Retirada temporária do contador ou mudança do local de instalação;



Diário da República, 2.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013  4429

c.4) Danos provocados nos contadores, alteração do sentido de fun-
cionamento ou alteração do mecanismo.

d) Oposição dos utilizadores à fiscalização pela entidade gestora, 
por intermédio de pessoal, devidamente identificado ou credenciado, 
do cumprimento deste regulamento e de outras normas vigentes que 
regulem o fornecimento de água.

e) Utilização indevida dos ramais de obra após retirada de contador.
f) Utilização de bocas ou marcos de incêndio sem o consentimento da 

entidade gestora ou fora das condições previstas neste regulamento, bem 
como indevida utilização das respetivas redes, designadamente:

f.1) Utilização de bocas ou marcos de incêndio para fins diferentes 
dos preconizados e por entidades não autorizadas, incluindo regas de 
jardins;

f.2) Violação da válvula de “bypass” da rede de incêndios para fins 
diferentes dos estabelecidos.

g) Quando, pondo em causa as condições de qualidade da água, os 
técnicos responsáveis pelas obras de instalação ou reparação de cana-
lizações interiores, aplicarem nessas mesmas instalações, material e ou 
acessório(s) que já tenha sido usado para outro fim.

h) Assentamento de qualquer tipo de instalação, equipamento (tu-
bagem, cabos, postes, mobiliário urbano, etc.) ou árvores na zona de 
proteção da canalização de água potável sem parecer favorável e fisca-
lização da entidade gestora.

Artigo 122.º
Negligência

1 — Todas as contraordenações previstas nos artigos anteriores são 
puníveis a título de negligência, sendo nesse caso reduzidas para metade 
os limites mínimos e máximos das coimas previstas no artigo anterior.

2 — O pagamento das coimas não isenta o transgressor da responsa-
bilidade civil por perdas ou danos, ou do pagamento da reparação ainda 
que agravada, nem de qualquer procedimento criminal a que der motivo.

Artigo 123.º
Levantamento das instalações

1 — Nos casos previstos no n.º 1, n.º 7 e n.º 8 do artigo 121.º e inde-
pendentemente das coimas aplicadas, o transgressor poderá ser obrigado 
a efetuar o levantamento das instalações, equipamentos ou árvores no 
prazo máximo de 15 dias.

2 — Não sendo dado cumprimento ao disposto no número anterior 
no prazo indicado, a entidade gestora poderá efetuar o levantamento das 
instalações, equipamentos ou árvores e as expensas do infrator.

Artigo 124.º
Produto das coimas

O produto das coimas consignadas neste regulamento constitui receita 
da entidade gestora na sua globalidade.

Artigo 125.º
Processamento das contraordenações e aplicação das coimas
1 — A instauração de processos de contraordenação e a competência 

para a aplicação das penalidades previstas neste capítulo pertence ao 
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, com a faculdade de delegação 
em qualquer dos restantes membros da câmara.

2 — A fiscalização e instrução dos processos de contraordenação 
compete à Entidade Gestora.

3 — A graduação das coimas depende da sua gravidade, sendo a 
culpabilidade do agente determinante, tendo em conta:

a) A gravidade da contraordenação;
b) O grau de perigo que envolva para as pessoas, ambiente ou pa-

trimónio;
c) A situação económica do agente;
d) O benefício económico obtido pela prática da contraordenação, 

devendo, sempre que possível, exceder esse benefício.

4 — Na graduação das coimas deverá ainda atender -se, como critérios 
coadjuvantes, ao tempo de duração da infração e ao calibre das condutas, 
sempre que possível.

Artigo 126.º
Contraditório/pagamento voluntário

1 — Nenhuma penalidade pode ser aplicada sem que seja assegurada 
ao infrator a possibilidade de se pronunciar sobre o ilícito em causa.

2 — Poderá haver lugar a pagamento voluntário da coima, pelo seu 
valor mínimo, no prazo de 15 dias, após notificação do arguido, sem 
prejuízo, da possibilidade de apresentação da defesa escrita, no mesmo 
prazo.

CAPÍTULO II

Reclamações e recursos

Artigo 127.º
Direito de reclamar

1 — Aos utilizadores assiste o direito de reclamar, por qualquer meio, 
perante a Entidade Gestora, contra qualquer ato ou omissão desta ou 
dos respetivos serviços ou agentes, que tenham lesado seus direitos ou 
interesses legítimos legalmente protegidos.

2 — Os serviços de atendimento ao público dispõem de um livro de 
reclamações, nos termos previstos no Decreto -Lei n.º 156/2005, de 15 
de setembro, com todas as alterações que lhe sejam introduzidas, onde 
os utilizadores podem apresentar as suas reclamações.

3 — Para além do livro de reclamações a Entidade Gestora dispo-
nibiliza mecanismos alternativos para a apresentação de reclamações 
que não impliquem a deslocação do utilizador às instalações da mesma, 
designadamente através do seu sítio na Internet.

4 — A reclamação é apreciada pela Entidade Gestora no prazo de 22 
dias úteis, notificando o utilizador do teor da sua decisão e respetiva 
fundamentação.

5 — A reclamação não tem efeito suspensivo, exceto nos casos expres-
samente previstos no artigo 33.º deste Regulamento e na lei em vigor.

PARTE V
Disposições finais

Artigo 128.º
Omissões

O Abastecimento de Água, obedecerá, em todos os casos, às dis-
posições deste regulamento e, no que ele seja omisso, à legislação em 
vigor.

Artigo 129.º
Aplicação no tempo

A partir da entrada em vigor deste regulamento, por ele serão regidos 
todos os serviços e procedimentos, incluindo aqueles que se encontrarem 
em curso.

Artigo 130.º
Entrada em vigor

Este regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação no 
Diário da República.

Artigo 131.º
Revogações

Fica revogado o Regulamento de Abastecimento de Água dos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora da 
Câmara Municipal de Oeiras, aprovado por deliberação da Assembleia 
Municipal de 22 de abril de 1997, publicado no Diário da República 
n.º 156, 2.ª série, de 9 de julho do mesmo ano, bem como todas as 
alterações existentes até à data de entrada em vigor do presente Re-
gulamento.

206697732 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

Despacho n.º 1661/2013
Para os devidos efeitos se torna pública a Estrutura Orgânica Nu-

clear dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, 
aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de Sintra, tomada 
na sua 5.ª Sessão Ordinária, de 20 de dezembro de 2012, sob proposta 
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aprovada em Reunião de Câmara, de 12 de dezembro de 2012, que a 
seguir se transcreve na íntegra:

Estrutura e Organização dos Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento de Sintra

Preâmbulo
Nos termos do artigo 25.º, n.º 1, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 

que aprovou o regime que procede à adaptação à administração local 
do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Ad-
ministração Central, Regional e Local do Estado, constante da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação que lhe foi conferida pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, impõe que os municípios aprovem 
a adequação das suas estruturas orgânicas, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios nela previstos até 
31 de dezembro de 2012.

Por outro lado, tendo em conta o disposto no artigo 70.º, n.º 6, da Lei 
n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o regime jurídico da atividade 
empresarial local, os municípios devem também proceder à adaptação 
dos respetivos serviços municipalizados ao regime definido no capítulo II 
da referida lei, no prazo de seis meses após a sua entrada em vigor.

Assim, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica adaptado ao 
referido enquadramento legal, bem como a sua estrutura nuclear e cor-
respondentes unidades, elaborada pelo Conselho de Administração, 
competindo-lhe ainda estabelecer o número máximo de unidades orgâ-
nicas flexíveis e de subunidades orgânicas.

Nestes termos e suportando-se no modelo legal vigente, procedeu-se 
à elaboração da presente Estrutura e Organização dos Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento de Sintra.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços Municipalizados

1 — Os Serviços Municipalizados adotam o modelo de estrutura 
orgânica hierarquizada, constituída por unidades orgânicas nucleares 
e por unidades orgânicas flexíveis, nos termos da legislação em vigor.

2 — A estrutura nuclear é composta pelo Diretor Delegado e por 
quatro unidades orgânicas nucleares correspondentes aos departamentos 
municipais, cujas identificação, atribuições e competências se encontram 
consagradas na presente Estrutura e Organização.

3 — A estrutura flexível é composta por dezasseis unidades orgânicas 
flexíveis que correspondem a divisões municipais, integradas ou não 
nos departamentos municipais.

4 — A fim de permitir e assegurar a sua adaptabilidade constante às 
novas solicitações da organização, as unidades orgânicas flexíveis podem 
ser criadas ou extintas por deliberação da Câmara Municipal, mediante 
proposta do Conselho de Administração, em conformidade com a lei e 
nos limites fixados em Assembleia Municipal.

5 — Podem ainda ser criadas, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração e na dependência dos departamentos e divisões, subunidades 
orgânicas ao nível da secção, quando estejam em causa funções de 
natureza predominantemente executiva, no limite máximo de trinta.

6 — O disposto nos números anteriores não prejudica a possibilidade 
de constituição de conselhos, comissões e grupos de trabalho ou equi-
valentes, mediante deliberação do Conselho de Administração, sempre 
que tal se revele necessário em função da prossecução das atribuições 
dos Serviços, principalmente no que se refere à definição de estratégias 
e inovações.

Artigo 2.º

Dos Cargos Dirigentes dos Serviços Municipalizados

Os dirigentes exercem a sua competência no âmbito da unidade or-
gânica em que se integram, correspondendo:

a) Ao cargo de direção superior de 1.º grau, o Diretor Delegado;
b) Aos cargos de direção intermédia de 1.º grau, os departamentos 

municipais;
c) Aos cargos de direção intermédia de 2.º grau, as divisões municipais.

Artigo 3.º
Constituição da Estrutura Nuclear

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra têm 
a seguinte estrutura nuclear:

a) Diretor-delegado;
b) Departamento Comercial;
c) Departamento Técnico;
d) Departamento Administrativo e Financeiro;
e) Departamento de Recursos Humanos.

CAPÍTULO II

Dos Serviços Municipalizados e do Conselho
de Administração

Artigo 4.º
Missão dos Serviços Municipalizados

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra devem 
garantir um serviço público de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais urbanas com qualidade e ambientalmente sustentável.

Artigo 5.º
Visão dos Serviços Municipalizados

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra são um 
serviço público de excelência no domínio do abastecimento de água e 
do saneamento de águas residuais e uma referência nacional.

Artigo 6.º
Natureza e Atribuições dos Serviços Municipalizados

1 — Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra 
são um serviço público de interesse local e têm como fim a satisfação 
das necessidades coletivas da população do concelho no âmbito das 
suas atribuições e, para tal, deverão cobrar os preços, de modo a que 
sejam cobertos os custos de exploração e de administração dos sistemas 
a seu cargo, bem como a constituição de reservas necessárias para a 
cobertura de despesas de capital, com o fim de assegurar investimentos 
futuros indispensáveis ao desenvolvimento, ampliação e renovação 
desses mesmos sistemas.

2 — Para além de outras legalmente estabelecidas, as atribuições 
dos Serviços Municipalizados desenvolvem-se fundamentalmente nos 
seguintes domínios:

a) Captação, adução, tratamento e distribuição de água para consumo 
público;

b) Construção, ampliação, manutenção e gestão do sistema de abas-
tecimento de água para consumo público;

c) Recolha, drenagem, tratamento e destino final das águas residuais 
urbanas;

d) Construção, ampliação, manutenção e gestão do sistema de dre-
nagem de águas residuais urbanas.

Artigo 7.º
Princípios e Objetivos Gerais dos Serviços Municipalizados

1 — No desenvolvimento da sua ação os Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Sintra regem-se por valores éticos, respeitando 
os seguintes princípios:

a) Da prossecução do interesse público, do rigor e transparência;
b) Do desenvolvimento sustentável;
c) Da responsabilidade social;
d) Da eficácia e da eficiência;
e) Da qualidade e da melhoria contínua;
f) Da responsabilidade financeira.

2 — No desenvolvimento da sua ação os Serviços devem prosseguir 
os seguintes objetivos:

a) Otimizar e valorizar os recursos disponíveis (humanos, financeiros 
e patrimoniais);

b) Implementar uma cultura de avaliação contínua do desempenho 
com vista ao incremento da eficiência, da eficácia, da inovação e da 
qualidade;

c) Desburocratizar e inovar, com vista à melhoria quantitativa e qua-
litativa do serviço prestado;

d) Desenvolver a gestão de recursos humanos centrada no desen-
volvimento de competências, na valorização e no desenvolvimento 



Diário da República, 2.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013  4431

social e profissional dos trabalhadores, criando soluções promotoras 
de racionalidade, produtividade e bem-estar.

Artigo 8.º
Conselho de Administração

1 — Os Serviços Municipalizados são geridos por um Conselho de 
Administração, constituído por um presidente e dois vogais.

2 — Os membros do Conselho de Administração são nomeados pela 
Câmara Municipal de entre os seus membros, podendo ser exonerados 
a todo o tempo.

3 — O mandato dos membros do Conselho de Administração coincide 
com o respetivo mandato como membros da Câmara Municipal.

4 — Sendo exonerados os membros do Conselho de Administração, 
sem que tenham sido imediatamente substituídos, ficará a gestão dos 
Serviços entregue ao Presidente da Câmara até nomeação de novos mem-
bros, a qual deverá realizar-se dentro do prazo máximo de um mês.

Artigo 9.º
Competências do Conselho de Administração

Ao Conselho de Administração compete:
a) Gerir os Serviços Municipalizados;
b) Exercer as competências respeitantes à prestação de serviço público 

pelos Serviços Municipalizados;
c) Preparar e submeter à aprovação da Câmara Municipal os regula-

mentos dos Serviços;
d) Deliberar sobre todos os assuntos relacionados com a gestão e a 

direção dos recursos humanos, incluindo o Diretor Delegado;
e) Executar por administração direta ou por recurso a outros procedi-

mentos administrativos, legalmente previstos, as obras de planos aprova-
dos e os fornecimentos necessários à realização dos objetivos dos Serviços;

f) Adquirir os bens móveis necessários ao funcionamento regular dos 
Serviços e alienar os que se tornem dispensáveis;

g) Propor à Câmara Municipal a fixação dos preços da prestação dos 
serviços de abastecimento de água e de saneamento;

h) Preparar as opções do plano e o orçamento a apresentar à Câmara 
Municipal;

i) Examinar os balancetes quinzenais e conferir mensalmente a con-
tabilidade e tesouraria;

j) Elaborar os documentos de prestação de contas a apresentar à 
Câmara Municipal;

k) Fiscalizar e superintender em todos os atos do pessoal dirigente;
l) Propor à Câmara Municipal, nas matérias da competência desta, 

todas as medidas tendentes a melhorar a organização e o funcionamento 
dos Serviços;

m) Constituir conselhos, comissões e grupos de trabalho ou equiva-
lentes, determinando as suas competências, sempre que tal se revele 
necessário em função da prossecução das atribuições dos Serviços, prin-
cipalmente no que se refere à definição de estratégias e inovações;

n) Justificar as faltas dos seus membros e exercer as demais compe-
tências que lhe sejam conferidas por lei ou por deliberação da Câmara 
Municipal.

Artigo 10.º
Reuniões do Conselho de Administração

1 — O Conselho de Administração terá uma reunião ordinária quin-
zenal e as extraordinárias que o Presidente entenda dever convocar para 
o bom funcionamento dos Serviços.

2 — De tudo o que ocorrer nas reuniões será lavrada ata, a qual deverá 
ser assinada por todos os membros presentes.

3 — As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser 
aprovadas em minuta no final das reuniões, desde que tal seja decidido 
pela maioria dos membros presentes.

4 — Qualquer membro poderá justificar o seu voto.
5 — A ordem de trabalhos das reuniões do Conselho de Administração 

deverá ser previamente organizada, podendo no início de cada reunião 
qualquer vogal propor alterações à ordem de trabalhos, cabendo ao Presi-
dente a decisão sobre a sua aceitação ou rejeição, depois de consultados 
os restantes membros do Conselho de Administração.

6 — Das deliberações do Conselho de Administração há sempre 
recurso hierárquico para a Câmara Municipal, nos termos legais.

Artigo 11.º
Presidente do Conselho de Administração

1 — Ao Presidente do Conselho de Administração compete:
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias e dirigir os 

respetivos trabalhos;

b) Controlar a execução das deliberações do Conselho de Adminis-
tração;

c) Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas de harmonia 
com as deliberações do Conselho de Administração;

d) Providenciar o julgamento das contas pelo Tribunal de Contas;
e) Assinar ou visar a correspondência dos Serviços com destino a 

outras entidades ou organismos públicos;
f) Homologar a avaliação do desempenho anual dos trabalhadores 

dos Serviços;
g) Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por lei ou por 

deliberação do Conselho de Administração.

2 — O Presidente poderá delegar ou subdelegar o exercício das suas 
competências, próprias ou delegadas, em qualquer membro do Conselho 
de Administração ou no pessoal dirigente, de acordo com as deliberações 
tomadas pelo Conselho.

SECÇÃO I

Do Diretor Delegado

Artigo 12.º
Diretor Delegado

1 — A orientação técnica e a direção administrativa dos Serviços 
poderão ser confiadas pelo Conselho de Administração, em tudo o que 
não seja da sua exclusiva competência, no Diretor Delegado.

2 — O Diretor Delegado será responsável perante o Conselho de 
Administração.

3 — Para além de outras, legalmente previstas ou delegadas pelo 
Conselho de Administração, compete ainda ao Diretor Delegado:

a) Assistir às reuniões do Conselho de Administração para efeitos de 
informação e consulta sobre tudo o que diga respeito à atividade e ao 
regular funcionamento dos Serviços;

b) Submeter a deliberação do Conselho de Administração, devi-
damente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua 
resolução;

c) Propor ao Conselho de Administração todas as medidas que julgue 
necessárias para o bom funcionamento dos Serviços, bem como o que 
seja do interesse deste órgão;

d) Colaborar na elaboração dos documentos previsionais;
e) Preparar os documentos de prestação de contas;
f) Submeter a despacho do Presidente do Conselho de Administração 

todos os assuntos da competência deste;
g) Submeter a assinatura do Presidente do Conselho de Administração 

a correspondência e os documentos que dela careçam;
h) Dirigir, orientar e fiscalizar os Serviços, incluindo a execução de 

obras, em conformidade com as deliberações do Conselho de Admi-
nistração;

i) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares 
sobre tudo o que interesse ao funcionamento dos Serviços, bem como 
promover a execução das deliberações do Conselho de Administração 
e do seu presidente.

4 — O Diretor Delegado poderá delegar ou subdelegar algumas das 
suas competências em qualquer outro dirigente, em conformidade com 
o que vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração.

5 — O cargo de Diretor Delegado é equiparado, para efeitos de esta-
tuto remuneratório, ao cargo de direção superior de 1.º grau.

SECÇÃO II

Das Unidades Orgânicas

Artigo 13.º
Das Unidades Orgânicas

São atribuições comuns às unidades orgânicas dos SMAS:
a) Colaborar na elaboração das Opções do Plano e Plano Plurianual 

de Investimentos e dos Documentos de Prestação de Contas;
b) Programar a atividade da unidade orgânica e elaborar periodica-

mente relatórios de avaliação dos níveis de execução;
c) Coordenar a atividade das unidades orgânicas delas dependentes e 

assegurar a colaboração com outras unidades orgânicas;
d) Gerir os recursos afetos às unidades orgânicas, garantindo a sua 

otimização;
e) Colaborar na análise de soluções organizacionais que visem a 

adoção de medidas de natureza técnica, administrativa, tecnológica e de 
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sistemas de informação tendentes a simplificar e racionalizar métodos 
e processos de trabalho;

f) Proceder à aplicação do sistema integrado de gestão e avaliação do 
desempenho na administração pública;

g) Colaborar na elaboração do plano de formação, procedendo à iden-
tificação das necessidades da unidade orgânica e dos trabalhadores;

h) Participar na implementação, manutenção e melhoria contínua dos 
sistemas de gestão ambiental, da qualidade e da segurança tendo como 
referência as normas aplicáveis;

i) Assegurar a implementação de todas as normas de higiene e segu-
rança no trabalho, bem como promover a contínua avaliação de riscos.

CAPÍTULO III

Do Departamento Comercial

Artigo 14.º
Departamento Comercial

1 — Atribuições:
a) Assegurar a harmonização dos processos de natureza comercial e 

a coordenação da atividade comercial;
b) Gerir o controlo do ciclo comercial;
c) Participar na definição da política comercial e assegurar a respetiva 

aplicação;
d) Colaborar na elaboração do orçamento e nos planos e relatórios 

de atividades;
e) Estudar e propor normas e procedimentos relativos ao Departa-

mento;
f) Elaborar pareceres, estudos, relatórios e previsões no âmbito co-

mercial;
g) Assegurar a articulação com as outras unidades orgânicas;
h) Proceder à definição e harmonização de procedimentos e normas 

comerciais;
i) Elaborar o estudo e definição dos meios e equipamentos necessários 

à execução das atividades comerciais;
j) Proceder ao controlo e manutenção de acessos dos grupos de uti-

lizadores do sistema;
k) Elaborar informação estatística e definição de índices de qualidade 

e eficiência;
l) Promover a qualificação do pessoal do Departamento, bem como 

a avaliação do desempenho anual.

2 — Para o cumprimento das suas atribuições o Departamento Co-
mercial integrará no máximo duas unidades flexíveis.

CAPÍTULO IV

Do Departamento Técnico

Artigo 15.º
Departamento Técnico

1 — Atribuições:
a) Assegurar a exploração e promover a manutenção e a conserva-

ção dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas 
residuais urbanas, no âmbito das atribuições dos Serviços, otimizando 
o seu funcionamento e garantindo a qualidade técnica;

b) Assegurar a captação, transporte, reserva e distribuição de água, 
garantindo os padrões de qualidade;

c) Promover o tratamento da água captada, o controlo operacional 
da rede de abastecimento de água, a lavagem e desinfeção da rede de 
distribuição e reservatórios, contribuindo para garantir a qualidade da 
água distribuída;

d) Garantir a recolha, drenagem, tratamento e transporte a destino 
final das águas residuais urbanas;

e) Promover a execução dos programas de operação e manutenção 
dos sistemas de abastecimento de água, dos sistemas de drenagem de 
águas residuais urbanas e dos planos de contingência;

f) Propor a realização de estudos, obras e a aquisição de serviços 
externos para a reabilitação das infraestruturas dos sistemas;

g) Propor a aquisição e aplicação de tecnologias e ferramentas de 
trabalho para melhorar a eficiência do serviço e o desempenho das 
infraestruturas, contribuindo para a redução das perdas de água;

h) Colaborar na apreciação dos projetos inerentes aos sistemas de 
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais urbanas, bem 
como no acompanhamento das respetivas obras;

i) Promover a definição e implementação de estratégias para controlo 
das perdas de água e para reutilização das águas residuais, contribuindo 
para a proteção dos recursos hídricos;

j) Gerir os processos de ligação de descargas de águas residuais 
industriais na rede pública;

k) Promover a recolha, tratamento e divulgação dos dados de ex-
ploração;

l) Colaborar na atualização do cadastro e providenciar os meios para 
assegurar a sua consulta às equipas operacionais;

m) Colaborar na elaboração do plano plurianual de investimentos;
n) Promover o acompanhamento das obras de instalação de infra-

estruturas de outras entidades de forma a salvaguardar a integridade 
das redes de distribuição de água e de drenagem de águas residuais 
urbanas;

o) Promover, em articulação com o Serviço de Segurança, Higiene 
e Saúde no Trabalho, a implementação de medidas que garantam a 
proteção individual e coletiva dos trabalhadores, bem como a melhoria 
das suas condições de trabalho;

p) Promover a conservação, manutenção e segurança de todos os 
edifícios dos Serviços, bem como dos equipamentos e infraestruturas 
afetos aos sistemas de abastecimento de água e drenagem e tratamento 
de águas residuais urbanas;

q) Promover a qualificação do pessoal do Departamento, bem como 
a avaliação do desempenho anual.

2 — Para o cumprimento das suas atribuições o Departamento Técnico 
integrará no máximo quatro unidades flexíveis.

CAPÍTULO V

Do Departamento Administrativo e Financeiro

Artigo 16.º
Departamento Administrativo e Financeiro

1 — Atribuições:
a) Colaborar na definição da política financeira dos Serviços;
b) Elaborar planos de ação anual de natureza financeira, em função 

dos objetivos definidos;
c) Zelar pelo equilíbrio financeiro dos Serviços;
d) Elaborar pareceres, estudos e relatórios na área económica e fi-

nanceira dos Serviços;
e) Participar na execução de planos e orçamentos anuais, acompa-

nhando de forma dinâmica a sua execução, sugerindo e desencadeando 
medidas corretivas para os desvios que ultrapassem os limites de tole-
rância previamente estabelecidos;

f) Elaborar processos de abate de elementos patrimoniais imobilizados, 
decidir sobre os abates dentro dos seus limites de competência e submeter 
à decisão superior os casos que transcendam esses limites;

g) Elaborar relatórios periódicos com indicadores de gestão, inter-
pretando os desvios significativos e o ajustamento previsional dos re-
sultados, proveitos e encargos previstos para a atividade global dos 
Serviços;

h) Providenciar pelo controlo das existências qualquer que seja a sua 
natureza, bem como o controlo das entradas ou saídas correspondentes, 
sempre que considere necessário;

i) Colaborar sempre que necessário na reorganização dos setores que 
integram o Departamento;

j) Implementar a estrutura contabilística e propor as alterações que 
se venham a justificar em face das imposições legais, das necessidades 
de informação e da evolução dos Serviços;

k) Estudar e dinamizar as medidas tendentes ao apuramento real dos 
custos dos diversos trabalhos executados quer por terceiros quer por in-
termédio dos Serviços, atendendo à real imputação por centros de custo;

l) Providenciar pelo planeamento de tesouraria;
m) Providenciar pelo controlo de competências para as requisições 

de materiais, aprovisionamento e stocks;
n) Assegurar o cumprimento das disposições legais quanto ao arquivo 

dos documentos de gestão;
o) Providenciar a recolha, organização e tratamento de toda a informa-

ção de cobrança dos diversos serviços prestados, bem como o registo e 
controlo dos movimentos de fundos, em conta, em resultado da cobrança 
efetuada relativamente a cada um dos serviços;

p) Promover a qualificação do pessoal do Departamento, bem como 
a avaliação do desempenho anual.

2 — Para o cumprimento das suas atribuições o Departamento Ad-
ministrativo e Financeiro integrará no máximo três unidades flexíveis.
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CAPÍTULO VI

Do Departamento de Recursos Humanos

Artigo 17.º

Departamento de Recursos Humanos

1 — Atribuições:

a) Elaborar estudos e propostas de regulamentos relativos a admis-
sões, mobilidade, férias, faltas, licenças e outros assuntos relativos a 
pessoal;

b) Assegurar o cumprimento dos necessários procedimentos téc-
nico administrativos referentes ao recrutamento, seleção e gestão 
de pessoal, formação, apoio social e segurança, higiene e saúde no 
trabalho;

c) Colaborar na definição da política de pessoal dos Serviços;
d) Estudar e promover as medidas tendentes à atualização do mapa 

de pessoal, nos termos legais em vigor;
e) Assegurar a descrição, análise e qualificação de funções, tendo em 

vista a definição de adequados perfis funcionais ou profissionais;
f) Colaborar, no âmbito da psicologia e psicossociologia, em ações 

relativas a mudanças estruturais e sua implementação;
g) Estudar a problemática das relações humanas ao nível de intera-

ções de grupos;
h) Apoiar o relacionamento dos Serviços com os seus trabalhadores 

em articulação com os objetivos aprovados;
i) Acompanhar o desenvolvimento do processo de avaliação de de-

sempenho;
j) Incentivar e participar na normalização e racionalização dos 

impressos e artigos de expediente utilizados, no âmbito dos recursos 
humanos;

k) Promover a qualificação do Departamento, bem como a avaliação 
do desempenho anual.

2 — Para o cumprimento das suas atribuições o Departamento de 
Recursos Humanos integrará no máximo duas unidades flexíveis.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais

Artigo 18.º
Normas Transitórias

1 — O Departamento de Laboratório e o Gabinete de Estudos e Pla-
neamento, equiparados a Direção de Departamento, extinguir-se-ão 
nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, na data do termo das comissões de serviço dos dirigentes 
atualmente em funções.

2 — Ainda nos termos da supra aludida previsão legal, as alterações 
estruturais que decorrem da extinção das referidas unidades orgânicas, 
apenas produzirão os respetivos efeitos na data a que se refere a alínea 
anterior.

Artigo 19.º
Entrada em vigor

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o presente Regulamento 
de Organização da estrutura nuclear dos Serviços Municipalizados, 
entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da Re-
pública, nos termos do estatuído no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro.

Artigo 20.º
Revogação

Sem prejuízo do disposto no artigo 18.º, com a publicação referida 
no artigo anterior, fica revogada a estrutura e organização dos Serviços 
Municipalizados a que se refere o Aviso n.º 22874, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 217, de 9 novembro de 2010.

Artigo 21.º
Interpretação

Compete ao Presidente do Conselho de Administração decidir sobre 
eventuais dúvidas de interpretação ou omissões do presente regulamento.

22 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Fernando Jorge Loureiro de Roboredo Seara.

206698607 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 1339/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, torna -se público que a CReSAP, entidade respon-
sável pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez 
dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal 
n.º 79_CRESAP_12_01/13 de recrutamento e seleção do cargo Secretário-
-Geral do Ministério da Justiça.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

22 -01 -2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

206698348 

 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Faculdade de Arquitetura

Aviso n.º 1340/2013
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada no anexo B à Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, faz -se público que, por meu despacho de 17 de janeiro de 
2013, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis contados a partir da 
data da publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao recrutamento para cargo de direção intermédia 
do 2.º Grau, chefe de Divisão de Serviços Académicos da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa.

2 — Os requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da com-
posição do júri e dos métodos de seleção, serão publicitados na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), no endereço www.bep.gov.pt, até ao 2.º dia útil 
a contar da publicação de presente aviso no Diário da República.

21 de janeiro de 2013. — O Presidente da Faculdade, Doutor José 
Pinto Duarte, professor catedrático.

206692701 
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