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Organizar e manter em ordem a conta corrente, em coordenação 
com a tesouraria;

Elaborar balanços mensais, anuais e outros que sejam determinados;
Executar outros serviços tais como elaboração de mapas, estatísticas, 

análises ou informações sobre contabilidade municipal;
Remeter aos departamentos centrais ou regionais os elementos de-

terminados por lei;
Colaborar na elaboração e controlo do plano de atividades;
Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

contabilidade municipal.

Na área da contratação pública e aprovisionamento:
Efetuar consultas periódicas ao mercado, para definir as entidades 

que oferecem melhores condições detetar novos fornecedores, bens e 
serviços em condições mais favoráveis para a Autarquia;

Criar bases de dados de fornecedores, autonomizadas, que facilitem 
o acesso aos principais fornecedores, mantendo -as atualizadas com 
indicação dos bens, produtos e serviços que estão habilitados a fornecer, 
bem como manter um registo histórico dos fornecimentos efetuados nos 
últimos três anos;

Promover e proceder de acordo com uma política de eficiência e de 
eficácia dos meios, mediante a celebração de contratos de fornecimento 
contínuos, no caso de bens de maior consumo;

Centralizar e uniformizar a aquisição de bens e serviços necessários 
ao bom funcionamento da Autarquia, promovendo os respetivos pro-
cedimentos, com respeito pela legislação aplicável, articulando -se com 
o Setor de Recursos Humanos, nos casos de prestação de serviços, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 35.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro;

Adotar concursos ou procedimentos independentes para contratar 
o fornecimento do capital em sistema de «leasing» e a adjudicação do 
bem em causa;

Assegurar que o acesso ao armazém é restrito e se encontra devida-
mente controlado;

Gerir os stocks e encomendas de materiais;
Manter atualizado o inventário do material em stock, nomeando o fun-

cionário responsável pela atualização do registo de existências, ao qual 
não deverão ser confiadas tarefas de manuseamento de existências;

Rececionar os pedidos internos de material e satisfazer o pedido ou 
proceder à aquisição dos mesmos quando devidamente autorizada;

Proceder à receção e assegurar a armazenagem em condições ade-
quadas;

Conferir a guia de remessa enviada pelo fornecedor com a requisição 
externa, apor carimbo de conferência e enviá -la ao Setor Financeiro;

Elaborar inventário do armazém a nível físico em conjunto com a área 
de Prospeção, que completará com os valores monetários;

Assegurar que as devoluções de mercadorias sejam acompanhadas 
das correspondentes guias de devolução;

A gestão do armazém, nomeadamente através da elaboração periódica 
de mapas de custos por serviço municipal, informação sobre os stocks 
existentes e sua avaliação qualitativa fazendo referência a situações 
de obsolescência, deterioração física, excesso, rotação e reposição dos 
mesmos;

Promover a elaboração e execução de um plano das necessidades do 
armazém e da gestão de stocks;

Tramitar todos os processos de empreitadas de obras públicas e Aqui-
sição de Bens e Serviços do Município;

Elaborar anúncios, programas de concurso e cadernos de encargos, 
bem como assegurar a tramitação dos processos, sob o ponto de vista 
legal e administrativo, até à consignação da empreitada;

Elaborar e remeter ao oficial público, minuta dos contratos de em-
preitada;

Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Contas, 
no âmbito da fiscalização dos contratos de empreitada;

Elaborar, nos termos da lei, as conta -correntes das empreitada e a 
conta corrente e cadastro de empreiteiros;

Desenvolver o processo conducente à posse administrativa de em-
preitadas, sempre que à mesma haja lugar;

Registar e arquivar as garantias bancárias, apresentadas pelos adju-
dicatários, no âmbito dos processos de empreitada.

Na área de fundos e programas comunitários:
Acompanhar e manter -se informado sobre as iniciativas, estudos e 

planos da União Europeia e da Administração Central do Estado que 
tenham incidência sobre o desenvolvimento local e regional;

Assegurar a difusão de informação aos serviços municipais e entidades 
concelhias sobre programas nacionais e comunitários;

Desenvolver e gerir os meios necessários à captação dos instrumentos 
financeiros da Administração Central do Estado, da União Europeia e 
outros de aplicação às Autarquias Locais;

Coordenar o processo de preparação de propostas de candidatura a 
financiamento.

Acompanhar a execução financeira dos vários projetos cofinanciados;
Assegurar a organização contabilística e administrativa dos dossiers 

técnicos e financeiros dos projetos,
Promover as medidas necessárias para o cumprimento das obrigações 

de informação e publicidade dos projetos cofinanciados;
Apoiar tecnicamente as entidades sem fins lucrativos do concelho 

na formatação dos processos de candidaturas a medidas e programas 
nacionais e comunitários;

Dinamizar um serviço de apoio ao investidor, disponibilizando infor-
mação sobre oportunidades de financiamento, apoiando o acesso a pro-
gramas específicos, atualizar e disponibilizar informação sobre terrenos 
e espaços industriais, promovendo um tratamento integrado do processo 
junto dos diversos serviços municipais e de entidades externas.

Na área de tesouraria:
Arrecadar receitas virtuais e eventuais, cumprindo as disposições 

legais e regulamentares aplicáveis;
Liquidar juros de mora;
Efetuar o pagamento de despesas, devidamente autorizado, verificada 

a existência das condições necessárias;
Efetuar depósitos, levantamento e transferências de fundos, devida-

mente autorizados;
Entregar ao responsável pela área da contabilidade, balancetes di-

ários da caixa, acompanhados de toda a documentação referente ao 
respetivo dia;

Manter devidamente escriturados os livros e fichas de tesouraria e 
cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade 
municipal.

Na área de registo de consumidores e faturação de águas:
Assegurar o atendimento dos consumidores, dar andamento aos seus 

requerimentos e reclamações e elaborar contratos;
Proceder ao registo dos consumidores, bem como elaborar e manter 

atualizado o ficheiro respetivo;
Calcular a importância a cobrar aos consumidores e processar as 

respetivas receitas;
Assegurar a leitura e recolha de elementos tarifários, bem como 

promover a cobrança do valor dos consumos e das taxas;

Na área de processos administrativos do cemitério:
Organizar os processos administrativos relativos ao cemitério;
Proceder à elaboração do cálculo das taxas de utilização, atividades 

fúnebres e obras nos cemitérios;
Manter atualizado o cadastro de ocupações de terrenos e jazigo;
Prestar apoio administrativo ao serviço de cemitérios, designadamente 

organizando e mantendo atualizados os respetivos registos.
Aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz 

das Flores, realizada no dia 21 de agosto de 2014.
21 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, José 

Carlos Pimentel Mendes.
208064193 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 10131/2014

Período de discussão pública do pedido de licenciamento
de operação de loteamento

Alteração ao Alvará n.º 15/78
Para efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 

16.12, com as alterações vigentes e, com base no disposto no artigo 77.º 
do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22/09, com as alterações vigentes, torna -se 
público que se irá proceder à abertura do período de discussão pública 
do projeto de loteamento referente à Alteração ao Alvará de Lotea-
mento n.º 15/1978, sito em Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão 
Mem Martins, em nome de CINTRA — Urbanizações, Turismo e Cons-
truções, S. A., e Outro, com a referência ALT/9662/2012 — Registo 
n.º SM/11151/2012, por um período de 15 (quinze) dias úteis, contados 
8 (oito) dias úteis após a publicação do presente Aviso.

O projeto do loteamento encontra -se disponível na Câmara Municipal 
de Sintra, Direção Municipal de Ambiente, Planeamento e Gestão do 
Território, Praça Afonso Henriques, na Portela de Sintra.
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Os interessados poderão consultar o projeto de loteamento, informação 
técnica elaborada pelos serviços municipais, assim como os documentos 
que fazem parte integrante do processo de loteamento, podendo elaborar 
as suas sugestões, observações e reclamações em requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra.

Para constar se publica o presente aviso na 2.ª série do Diário da 
República.

20 de agosto de 2014. — A Diretora Municipal de Ambiente, Planea-
mento e Gestão do Território, Ana Queiroz do Vale (por delegação e 
subdelegação de competências do presidente da Câmara Municipal de 
Sintra conferida pelo despacho n.º 20 -P/2014, de 15 de janeiro).

308043627 

 Aviso n.º 10132/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, a seguir se publica o despacho de designação, em regime 
de comissão de serviço, de Luís Miguel Dores Peyssoneau Nunes, no 
cargo de Diretor do Departamento de Obras Municipais e Gestão do 
Espaço Público, com produção de efeitos a 25 de agosto de 2014, pelo 
período de três anos, e respetiva nota curricular:

“No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em conformidade com 
o disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada 
pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Admi-
nistração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e considerando que:

O procedimento concursal tendente ao provimento, em regime de 
comissão de serviço, do cargo de Diretor do Departamento de Obras 
Municipais e Gestão do Espaço Público, do mapa de pessoal desta 
Câmara Municipal, foi aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 80, de 24 de abril de 2014; no jornal “Correio da 
Manhã”, de 21 de abril de 2014; na Bolsa de Emprego Público, (Código 
n.º OE201404/0338) de 29 de abril de 2014;

Analisadas as candidaturas admitidas no presente procedimento, cons-
tatou o júri nomeado para o efeito que o candidato Luís Miguel Dores 
Peyssoneau Nunes reúne todos os requisitos legais para provimento do 
cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor de Departamento de 
Obras Municipais e Gestão do Espaço Público, sendo a candidata que 
melhor corresponde ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições 
e objetivos do referido Departamento, e tudo nos exatos termos e com 
a fundamentação melhor explicitada na proposta de designação, formu-
lada pelo júri do presente procedimento, em anexo, em cumprimento do 
n.º 6 do artigo 21.º da referida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que faz 
parte integrante do presente procedimento e que homologuei à data de 
19/08/2014, tratando -se de candidatura que preenche, assim, as condições 
para ocupar o cargo, conforme se constata pela nota curricular em anexo;

Designo, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, 
ao abrigo do disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, Luís Miguel Dores Peyssoneau Nunes, candidato admitido no 
âmbito do procedimento supra referido, e com fundamento na apreciação 
final constante na proposta anexa.

O cargo para que o candidato é designado resulta do processo de reor-
ganização dos serviços, consubstanciado na Estrutura Nuclear e Flexível 
da Câmara Municipal de Sintra, publicitada no Diário da República, 
2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2014, não se encontrando provido em 
comissão de serviço.

O presente Despacho produz efeitos a 25 de agosto de 2014.
Publicite -se a nível geral, interno.
Remete -se à próxima Reunião de Câmara, para conhecimento.
19 de agosto de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Basílio Horta.

ANEXO

Nota Curricular
Nome — Luís Miguel Dores Peyssoneau Nunes.
Data de nascimento — 3 de março de 1960.
Habilitações — Licenciatura em Engenharia Civil, pelo Instituto 

Superior Técnico, com média final de 13 valores;
Categoria — técnica superior (área funcional de Engenharia Civil) 

do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Sintra.
Experiência profissional específica: exercício de funções na área 

de atividade em que se insere o cargo posto a concurso, nos seguintes 
termos:

De março de 1986 a julho de 1987 — exercício de funções técnicas 
no Departamento de Obras Municipais — Câmara Municipal de Sintra

De julho de 1987 a maio de 1988 — Coordenador da Divisão de 
Empreitadas e Obras Novas — Câmara Municipal de Sintra.

De maio de 1988 a novembro de 1995 — Chefe de Divisão de Em-
preitadas e Obras Novas — Câmara Municipal de Sintra.

De novembro de 1995 a janeiro de 2014 — Diretor do Departamento 
de Obras Municipais — Câmara Municipal de Sintra.

Desde janeiro de 2014 — Diretor do Departamento de Obras Munici-
pais e Gestão do Espaço Público, em regime de substituição — Câmara 
Municipal de Sintra.

Formação Profissional mais relevante:
Ação “Implementação de Programas de Qualidade”.
Ação “O regime jurídico da Urbanização e Edificação”
2.º Congresso Rodoviário Português”
Ação “Como redigir objetivos para a avaliação de desempenho”
Ação “SIADAP — entrevista de avaliação”
Ação “SIAPAD — Formação para conselhos de coordenação da 

Avaliação”
Ação “Formação em SAD”.
Ação “O novo regime da contratação pública”
Ação “Edifícios Solar passivos consumo energético — regras de 

projeto para uma arquitetura”
Ação “Segurança na construção civil”.
Ação “SIADAP — Avaliação dos serviços”.
Ação “A nova norma ortográfica da língua portuguesa”
Ação GEOportal — Cadastro Rodoviário para administradores.
Seminário “Ambiente Urbano e riscos”
Ação “Boas práticas de auditoria ISSO 19001 Case study”
Ação “Gestão da Qualidade: sensibilização para dirigentes”
Ação “Interpretação ISSO 9001:2008”
Ação SIADAP para dirigentes — diretores de departamento”
Conferência Internacional de Iluminação
Conferência “Gestão e financiamento dos TC em áreas metropolitanas”
Congresso SST — Manutenção e reparação seguras.
6.ªs jornadas de modernização administrativa: fortalecer o poder local, 

fortalecer o país”
Seminário “Segurança e competitividade nas organizações”
Seminário “Liderança e Participação em SST”
Seminário “Iluminação Pública — Cadastro Municipal”
Curso “Gestão Pública na Administração Local (GEPAL)
25 de agosto de 2014. — A Diretora do Departamento de Recursos 

Humanos, Maria de Jesus Gomes, por subdelegação de competências, 
conferida pelo despacho n.º 1 -PM/2013, de 29 de outubro.

308050447 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Aviso n.º 10133/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 4, do artigo 22.º, do Decreto -Lei 

n.º 73/2013, de 31 de maio, conjugado com os n.os 2 e 4, do artigo 13.º, da 
Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, se torna público que, conforme des-
pacho do Sr. Presidente da Câmara, João Miguel Sousa Henriques, de 14 
de maio de 2014, foi nomeado Comandante Operacional Municipal, Luís 
Paulo Pires de Sousa, pelo período de 1 ano, com possível renovação por 
iguais períodos, com a remuneração de 1.304,46€, equivalente à 2.ª posição 
remuneratória, na categoria de Coordenador Técnico, a que corresponde o 
nível 17 da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 2 de junho de 2014.

14 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Miguel Sousa Henriques.

Nota relativa ao currículo académico e profissional
Luís Paulo Pires de Sousa, possui como habilitação o 12.º Ano de Es-

colaridade a frequentar o Ensino Superior em Segurança Comunitária.
Trabalhador da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares desde 13 

de agosto de 2003 a exercer funções de Assistente Técnico, na área de 
Aprovisionamento.

Faz parte do corpo profissional dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Poiares, desde 1998 e exerce funções de 2.º Comandante desde 
2004 e de Comandante desde 2012.

Participou em diversos cursos de formação, seminários e congressos, 
destacando-se os seguintes: “Curso Elementar de Proteção Civil”, “Pro-
blemática do Combate a Incêndios Florestais e Segurança Individual”, 
“Jornadas de Emergência”, “Proteção Civil e Território — Segurança 
Urbana e Industrial” “Bombeiros e Proteção Civil: Que Reforma?” 
“Combate a Incêndios Florestais — Formação nos Quartéis” “Prote-


