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2 — A vigência do presente Regulamento cessa, nos termos gerais de
direito, por caducidade, revogação ou por decisão do tribunal.
3 — As remissões para as normas legais e regulamentares constantes
no presente Regulamento consideram-se feitas para os diplomas e normas
que os substituam em caso de revogação.
12 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal da
Guarda, Álvaro dos Santos Amaro.
207498774

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
Aviso n.º 420/2014
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, faz público que, nos termos dos n.os 4 e 6 do
artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, da atual redação,
se encontra afixado no placar do átrio de entrada do Departamento de
Recursos Humanos e disponível na página eletrónica da câmara (www.
cm-matosinhos.pt) as listas unitárias de ordenação final dos candidatos
aprovados aos procedimentos concursais comuns para contratação por
tempo indeterminado, homologadas a 20 e 23 de dezembro de 2013, com
vista ao preenchimento de posto de trabalho referente a três Técnicos
Superiores (área de Ciências Sociais), dois Técnicos Superiores (área de
Psicologia) e um Assistente Técnico (Direção de Cena/Coordenador(a)
de Frente de Casa/Área de Luz), publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 129, de 8 de julho de 2013, aviso n.º 8640/2013.
3 Técnicos Superiores (área de Ciências Sociais): 1.º Cláudia Patrícia Monteiro Silva 16,54 valores; 2.º Joana Isabel Silva Martins Teixeira 16,45 valores; 3.º Silvina Maria Ferreira Lopes 16,42 valores; 4.º
Catarina Brás Costa Queirós 16,00 valores; 5.º Sara Raquel Antunes
Moreira14,83 valores.
2 Técnicos Superiores (área de Psicologia): 1.º Carla Sofia Rodrigues
Sequeira 15,88 valores; (candidata com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado); 2.º Marta Reis Almeida 18,19 valores; 3.º Liliana Maria Silva Monteiro 16,12 valores; 4.º Joana Queirós
Fisteus Macedo Amaral 14,45 valores; 5.º Marta Luísa Costa Pereira Dias
Figueiras 14,10 valores; 6.º Maria João Guimarães Dias13,65 valores;
7.º Ana Filipa Mansilha Almeida 12,98 valores.
1 Assistente Técnico (Direção de Cena/Coordenador(a) de Frente
de Casa/Área de Luz): 1.º Liliana Goreti Santos Macedo 13,60 valores
(candidata com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado); 2.º Raquel Andreia Pinto Coelho 13,50 valores.
Nos termos do artigo 39.º, n.º 3 do mesmo Diploma, da homologação
da lista de ordenação final pode ser interposto recurso hierárquico ou
tutelar.
26 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme
Pinto.
307496943

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
Aviso n.º 421/2014
Manutenção de Comissão de Serviço
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, se torna público que, por meu
Despacho n.º 190/2013, de 19 de dezembro, no uso das competências
conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e pelo artigo 23.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, delegadas
por despacho do Presidente da Câmara n.º 159/2013, de 16 de outubro,
na sequência da alteração à estrutura orgânica dos serviços municipais,
publicada no Diário da República, 2.ª série, de 18/12/2013, e nos termos
das disposições conjugadas da alínea c), in fine, do n.º 1 do artigo 25.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação da Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, e artigo 18.º da referida Lei n.º 49/2012, é mantida a comissão
de serviço do seguinte titular de cargo dirigente no cargo do mesmo nível
que lhe sucedeu, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014:
Chefe da atual Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, Manuel José
Dias Marques, no cargo de Chefe da Divisão de Cultura, Desporto e Turismo.
19 de dezembro de 2013. — O Vereador, com competências delegadas,
João Miguel Palma Serrão Martins.
307499146

MUNICÍPIO DE OLHÃO
Aviso n.º 422/2014
Para os devidos efeitos, torna-se público que por despacho do Senhor
Presidente da Câmara de 25 de novembro de 2013, proferido no uso das
competências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 305/2009, de 23 de outubro e Despacho n.º 15312/2013, que altera a
estrutura flexível, qual é parte integrante do Regulamento de Organização do Município de Olhão, publicado no Despacho n.º 15312/2013, no
Diário da República, 2.ª série, n.º 227, de 22 de novembro, determina:
1 — Cessação, com efeitos a 30 de novembro de 2013, das comissões
de serviço com os trabalhadores a seguir identificados nos cargos que
a seguir se mencionam:
Maria Conceição janeiro Godinho Calhau, Chefe de Divisão Jurídica
e Fiscalização;
Carla Maria Antunes Caramujo, Chefe de Divisão de Educação;
Paulo Jorge Mendonça Farinho, Chefe de Divisão de Desporto;
Ana Maria Canário Frade Trindade, Chefe de Gestão Urbanística,
Obras Municipais e Ambiente, em regime de substituição;
2 — Manter em comissão de serviço, com efeitos a 1 de dezembro de
2013, nos termos 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 51/2005, de 30 de agosto, adaptado
à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, com
as alterações constantes do Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de junho, os
técnicos superiores a seguir identificados nos cargos mencionados:
Davide de Jesus Matos Rosa, Chefe de Divisão de Informática;
Dina Maria Lopes Júlio Correia, Chefe de Divisão de Planeamento
e Ação Social, em regime de substituição;
3 — Nomear para exercer, com efeitos a 1 de dezembro de 2013, o cargo
de direção intermédia de 2.º grau, em regime de substituição, nos termos
do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada
pela Lei n.os 51/2005, de 30 de agosto, conjugado com alínea b) do n.º 1
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/2004 de 20 de abril, com as alterações constantes do Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de junho, os técnicos
superiores a seguir identificados nos cargos mencionados:
Susana Maria Santos Silva, Cargo de direção intermédia de 2.º grau,
para a Divisão Administrativa e Contratação Pública;
Ana Maria Canário Frade Trindade, Cargo de direção intermédia de
2.º grau, para a Divisão de Gestão Urbanística e Ambiente;
Paulo Jorge Mendonça Farinho, Cargo de direção intermédia
de 2.º grau, para a Divisão de Educação e Desporto
4 — Nomear para exercer, com efeitos a 1 de dezembro de 2013, o
cargo de direção intermédia de 3.º grau, em regime de substituição, nos
termos do Regulamento n.º 30/2013, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2013 e do n.º 2 do artigo 27.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.os 51/2005,
de 30 de agosto, conjugado com alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 93/2004 de 20 de abril, com as alterações constantes
do Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de junho, os técnicos superiores a
seguir identificados nos cargos mencionados:
Pedro Miguel Mateus Guerreiro Grilo Pinheiro, Cargo de direção
intermédia de 3.º grau para o Serviço Jurídico e Fiscalização
João Paulo Pereira Evaristo, Cargo de direção intermédia de 3.º grau
para o Serviço de Cultura e Juventude.
2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, António Miguel
Ventura Pina.
307445848

MUNICÍPIO DO PORTO
Aviso n.º 423/2014
Decisão de Abertura do Procedimento de Classificação
do Edifício da Travessa de S. Carlos,
n.os 3 a 7 “como Imóvel de Interesse Municipal”
Raquel Sofia Guimarães de Matos Maia, Diretora Municipal dos Serviços da Presidência, ao abrigo da competência delegada nos termos do
n.º 1 do Ponto 18 da O.S. n.º I/196361/13/CMP de 12 de novembro, torna
público, por Despacho n.º I/221650/13 do Senhor Vereador da Cultura,
Paulo Cunha e Silva, de 19 de dezembro, no uso da competência prevista
na alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12

