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Despacho n.º 16216/2013:

Nomeação em substituição para o cargo de coordenador do Núcleo de Serviços Técnico-
-Desportivos do Estádio Universitário de Lisboa dos Serviços Centrais da Universidade de 
Lisboa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35648

Despacho n.º 16217/2013:

Nomeação em substituição para o cargo de presidente do Estádio Universitário de Lisboa  35648

Despacho n.º 16218/2013:

Nomeação em substituição para o cargo de coordenador do Gabinete de Avaliação e Garantia 
da Qualidade dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35649

Despacho n.º 16219/2013:

Nomeação em substituição para o cargo de coordenador do Núcleo de Documentação da Área 
de Documentação, Arquivo e Expediente dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa  35649

Despacho n.º 16220/2013:

Nomeação em substituição para o cargo de coordenador do Núcleo de Mobilidade do De-
partamento de Relações Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de 
Lisboa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35650
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Despacho n.º 16221/2013:
Nomeação em substituição para o cargo de coordenador do Gabinete de Estudos e Planeamento 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35650

Despacho n.º 16222/2013:
Nomeação em substituição para o cargo de coordenadora da área de sustentabilidade do 
Departamento de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa  35650

Despacho n.º 16223/2013:
Nomeação em substituição para o cargo de coordenadora do Núcleo de Arquivo e Expediente 
da Área de Documentação, Arquivo e Expediente dos Serviços Centrais da Universidade de 
Lisboa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35651

Despacho n.º 16224/2013:
Nomeação em substituição para o cargo de coordenador do Núcleo de Gestão de Sistemas de 
Informação da Área de Aplicações e Sistemas de Informação do Departamento de Informática 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35651

Despacho n.º 16225/2013:
Nomeação em substituição para o cargo de coordenador do Núcleo de Relações Institucionais 
do Departamento de Relações Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35651

Despacho n.º 16226/2013:
Nomeação em substituição para o cargo de coordenador do Gabinete de Auditoria Interna 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35652

Despacho n.º 16227/2013:
Nomeação em substituição para o cargo de coordenadora da área do edificado do Departa-
mento de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa . . . . . . .  35652

Despacho n.º 16228/2013:
Nomeação em substituição para o cargo de diretor do Departamento de Relações Externas e 
Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35653

Despacho n.º 16229/2013:
Nomeação em substituição para o cargo de coordenador do Núcleo de Formação ao Longo 
da Vida do Departamento de Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35653

Despacho n.º 16230/2013:
Substituição da composição do júri do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 15227/2013, 
de 13 de novembro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35653

Contrato (extrato) n.º 803/2013:
Celebra contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 
convidado, com o licenciado José Manuel Nogueira Costa Matos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35654

Despacho n.º 16231/2013:
Nomeação da Prof.ª Doutora Maria Manuela Tavares dos Santos Silva como subdiretora da 
FLUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35654

Contrato (extrato) n.º 804/2013:
CTFP, a termo certo, com a mestre Isabel Maria Rodrigues Fernandes de Santiago . . . . . . .  35654

Despacho n.º 16232/2013:
Autoriza o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, em regime de 
tempo parcial (30 %), entre este Instituto e o Doutor José Tomás Vargues Patrocínio, como 
professor auxiliar convidado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35654

Despacho (extrato) n.º 16233/2013:
Contratação do Doutor Mário José Batista Romão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35654

 Universidade Nova de Lisboa
Edital n.º 1088/2013:
Abertura de concurso documental, de âmbito internacional, pelo prazo de 30 dias úteis, a 
contar do dia imediato ao da publicação deste edital no Diário da República, para recruta-
mento de um posto de trabalho de professor associado na área de Ciências da Vida/Saúde 
das Populações (Bioestatística) da Faculdade de Ciências Médicas desta Universidade . . . .  35654

 Universidade do Porto
Despacho (extrato) n.º 16234/2013:
Contratação do Doutor Vitor Hugo Teixeira como professor auxiliar com nomeação definitiva 
com efeitos a partir de 9 de dezembro de 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35656
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 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Regulamento n.º 466/2013:
Regulamento de reconhecimento, aceitação e confirmação do currículo profissional de rele-
vância e qualidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35656

 Instituto Politécnico de Lisboa
Despacho (extrato) n.º 16235/2013:
Renovação da comissão de serviço de Joaquina Antónia Pinto Correia . . . . . . . . . . . . . . . . .  35659

Despacho (extrato) n.º 16236/2013:
Renovação do contrato de trabalho com Lucília José da Costa Mendes Gomes Justino . . . .  35659

Despacho (extrato) n.º 16237/2013:
Autoriza a adenda ao CTFPTC de Susana Maria Santos Martins como assistente convida-
da — ESELx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35659

 Instituto Politécnico de Santarém
Louvor n.º 1169/2013:
Concede público louvor ao atleta Carlos Sá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35659

 Instituto Politécnico de Setúbal
Despacho n.º 16238/2013:
Delega a presidência do júri das provas públicas para atribuição do título de especialista  . . .  35659

PARTE G Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 2338/2013:
Acumulação de funções privadas — Dr. Ilídio José Paulos de Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35659

 Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 15190/2013:
Cessação de funções por aposentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35659

Deliberação (extrato) n.º 2339/2013:
Licença sem remuneração concedida à técnica de diagnóstico e terapêutica Inês Pereira Cabral 
Guimarães Pestana Pinto Coelho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35660

 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 2340/2013:
Autoriza a licença sem retribuição de longa duração ao assistente hospitalar de anestesiologia 
Dr. Rui António Vieira Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35660

 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E.
Deliberação n.º 2341/2013:
Foi autorizada a acumulação de funções ao assistente graduado sénior de medicina geral e 
familiar Edmundo José Bragança de Sá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35660

 Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E.
Despacho (extrato) n.º 16239/2013:
Exoneração de um técnico de diagnóstico e terapêutica — área de radiologia. . . . . . . . . . . .  35660

 Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E.
Deliberação n.º 2342/2013:
Alteração de horário de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35660

PARTE H Município de Aljustrel
Aviso n.º 15191/2013:
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado para vários postos de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35660



Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 13 de dezembro de 2013 35603

Aviso (extrato) n.º 15192/2013:

Aprovação do Plano de Intervenção Rural da Herdade de Vale de Coelheiros, em Aljustrel  35662

 Município de Baião
Aviso n.º 15193/2013:

Exoneração do cargo de adjunto do gabinete de apoio à presidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35665

 Município de Bragança
Aviso n.º 15194/2013:

Nomeia os elementos dos gabinetes de apoio à presidência e à vereação. . . . . . . . . . . . . . . .  35665

 Município das Caldas da Rainha
Aviso n.º 15195/2013:

Alteração do PDM e alteração à delimitação da REN para instalação de unidade de armaze-
namento, tratamento e transformação de frutas no Bouro — freguesia de Salir do Porto  . . .  35665

Despacho n.º 16240/2013:

Criação da subunidade orgânica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35666

 Município de Espinho
Aviso n.º 15196/2013:

Consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35666

Aviso n.º 15197/2013:

Consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35666

 Município de Felgueiras
Aviso n.º 15198/2013:

Nomeação para os cargos de secretários no gabinete de apoio à vereação do Dr. Gonçalo 
Alberto Alves da Costa Magalhães, da Dr.ª Sónia Maria Marques Pereira da Cunha e do 
Dr. Pedro Miguel Gonçalves da Fonseca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35666

 Município de Loulé
Despacho n.º 16241/2013:

Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Loulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35666

 Município de Mortágua
Aviso n.º 15199/2013:

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o 
assistente técnico José Alberto de Oliveira Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35683

 Município de Moura
Aviso n.º 15200/2013:

Nomeação dos secretários dos vereadores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35683

Aviso n.º 15201/2013:

Nomeação no cargo de chefe de gabinete de apoio pessoal do presidente da Câmara . . . . . .  35683

 Município de Oliveira do Hospital
Aviso n.º 15202/2013:

Designação de secretário do gabinete de apoio aos vereadores a tempo inteiro . . . . . . . . . . .  35683

 Município de Penalva do Castelo
Aviso (extrato) n.º 15203/2013:

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, 
por tempo indeterminado, de um assistente operacional (posto de trabalho n.º 20) — alteração 
da composição do júri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35683
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 Município de São Vicente
Despacho n.º 16242/2013:
Regulamento da Estrutura Flexível, Organização e Funcionamento dos Serviços Municipais 
de São Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35683

 Município do Seixal
Aviso n.º 15204/2013:
Revisão do Plano Diretor Municipal do Seixal — discussão pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35692

 Município de Sever do Vouga
Aviso n.º 15205/2013:
Publicita a lista unitária de ordenação final homologada dos candidatos aprovados no procedi-
mento concursal comum para o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria 
de assistente operacional — cantoneiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35692

 Município de Sintra
Aviso n.º 15206/2013:
Designação de Rui Pedro Miranda Pinto como adjunto do gabinete de apoio à vereação . . .  35692

 Município de Vagos
Edital n.º 1089/2013:
Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo Municipal de 
Vagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35692

 Município de Vale de Cambra
Aviso n.º 15207/2013:
Cessação de comissão de serviço  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35703

 Município de Vila Viçosa
Declaração de retificação n.º 1351/2013:
Declaração de interesse municipal do evento «Festa dos Capuchos, em Vila Viçosa» — início 
de procedimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35703

 Freguesia de Budens
Aviso n.º 15208/2013:
Procedimento concursal comum para contratação de um assistente operacional (coveiro) na 
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado . . . . . . . . . . .  35703

 Freguesia de Corroios
Aviso n.º 15209/2013:
Realização do método de prova de conhecimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35703

 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município do Montijo
Aviso n.º 15210/2013:
Cessação de relação jurídica de emprego público de Norberto Pereira  . . . . . . . . . . . . . . . . .  35703

PARTE I Instituto Superior Miguel Torga
Despacho n.º 16243/2013:
Alteração ao plano de estudos do ciclo de estudos conducente à obtenção do grau de licenciado 
em Gestão de Recursos Humanos, ministrado no Instituto Superior Miguel Torga . . . . . . . .  35704

PARTE J1 Presidência do Conselho de Ministros
Direção-Geral do Património Cultural:

Aviso n.º 15211/2013:
Abertura de procedimento concursal para provimento do cargo de diretor do Departamento 
de Museus, Conservação e Credenciação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35706
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 Ministério das Finanças
Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública:

Aviso (extrato) n.º 15212/2013:
Procedimento concursal n.º 228_CRESAP_160_10/13 de recrutamento e seleção do cargo 
de inspetor-geral da Inspeção-Geral da Defesa Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35706



35606  Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 13 de dezembro de 2013 

PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extrato) n.º 16184/2013
Por despacho de 22 de novembro de 2013 da Vice-Presidente da 

Assembleia da República, Teresa Vasconcelos Caeiro, publica-se o 
seguinte despacho:

“A licenciada Maria Pia de Albergaria Baptista Diniz Cayolla 
Bonneville — nomeada pelo Despacho n.º 13062/2011, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 189, de 30 de setembro de 2011, 
para a categoria de Secretária do meu Gabinete -fica autorizada, em 
conformidade com o estabelecido na alínea b) do n.º 3 do artigo 7.º 
do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a exercer as atividades 
aí referenciadas.

Assembleia da República, 22 de novembro de 2013. — A Vice-Pre-
sidente da Assembleia da República, Teresa Vasconcelos Caeiro.”

2 de dezembro de 2013. — A Secretária-Geral, em substituição, Ana 
Leal.

207441392 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Aviso n.º 15171/2013
Nos termos das decisões 36COM8B.34 e 37COM8B.53, do Comité 

do Património Mundial, com base no critério (iv), foi inscrita na Lista 
do Património Mundial a Cidade Fronteiriça e de Guarnição de Elvas 
e as suas Fortificações, nos termos da declaração de valor universal 
excecional que a seguir se publica:

«Breve descrição
Guardando a fronteira principal entre Lisboa, capital de Portugal, e 

Madrid, capital de Espanha, a guarnição da cidade de Elvas, situada numa 
paisagem acidentada próximo do rio Guadiana, foi fortificada entre os 
séculos XVII e XIX, tornando -se o maior sistema defensivo de muralhas 
com fosso seco do mundo, dotado de fortificações construídas nas colinas 
circundantes para responder às novas necessidades de defesa.

A cidade era abastecida pelo Aqueduto da Amoreira, com 7Km de com-
primento, construído nos finais do século XVI e início do  século XVII, 
elemento essencial que permite à fortaleza resistir a um cerco prolongado. 
No interior das suas muralhas, a cidade dispõe de um grande número 
de aquartelamentos e de outras construções com funções militares, bem 
como igrejas e mosteiros, alguns dos quais foram adaptados para fins 
militares. O bem é composto por sete elementos: o centro histórico, 
o Aqueduto da Amoreira, o Forte de Santa Luzia, passagem coberta 
entre o centro histórico e o Forte da Graça e os Fortins de S. Mamede, 
S. Pedro e S. Domingos.

O centro histórico, com o seu castelo e o que resta das suas muralhas 
e edifícios religiosos mostram que Elvas se desenvolveu no interior em 
três cidades muradas, entre o século X e o século XIV. Depois incorporou 
as grandes obras de fortificação que marcaram o período da guerra da 
restauração (1641 -1668), quando diversas construções militares foram 
erigidas para o desempenho do seu papel de guarnição.

As muralhas da cidade, os fortes exteriores de Santa Luzia e da Graça 
e os fortins de S. Mamede, S. Pedro e S. Domingos ilustram a evolução 
do antigo sistema de fortificações holandesas para um original sistema 
defensivo de fossos secos.

As fortificações que subsistem, iniciadas em 1643, são constituídas 
por doze fortes inseridos num polígono irregular, aproximadamente 
centrado no castelo tirando partido da paisagem acidentada. As muralhas 
e taludes cercados por fosso seco e uma contraescarpa são protegidas 
por um número de revelins. As fortificações foram desenhadas pelo 
holandês jesuíta Cosmander, com base no Tratado de Fortificações 
do Engenheiro Samuel Marolois, cujos trabalhos, conjuntamente com 
os de Simon Stevin e de Adam Fritach, lançaram a escola holandesa 
de fortificações no mundo. Cosmander aplica a teoria geométrica de 

Marolois à topografia irregular de Elvas, criando um sistema defensivo 
considerado na sua época como uma obra -prima.

No século XVIII, o Forte da Graça e outros quatro fortins a oeste 
foram construídos para dar resposta ao desenvolvimento de uma ar-
tilharia de longo alcance. Como testemunho de uma grande fortaleza 
de guerra, Elvas é uma paisagem militar excecional, com uma relação 
visual e funcional entre as fortificações, apresentando a evolução da 
arquitetura e tecnologia militares inspiradas nas teorias e práticas mi-
litares holandesas, italianas, francesas e inglesas. Elvas é um exemplo 
excecional do desejo de posse do território e de autonomia de Portugal, 
representando as aspirações universais dos Estados Nação da Europa 
dos séculos XVI e XVII.

Critério (iv)
Elvas é um notável exemplo de uma cidade de guarnição e o seu 

sistema de muralhas e fossos secos desenvolveu -se em resposta a per-
turbações do equilíbrio de poder na Europa do século XVII. Elvas pode, 
assim, ser considerada como representando as aspirações universais dos 
Estados europeus nos séculos XVI e XVII da defesa da sua indepen-
dência e território.

Integridade
Todos os elementos necessários para enunciação do valor universal 

excecional do bem estão incluídos nos seus limites. Uma série de edifí-
cios encontram -se desocupados e fechados para os proteger de ocupa-
ções indevidas e de atos de vandalismo, estando sujeitos a invasão de 
vegetação. Em particular o Forte da Graça, sendo relativamente isolado 
e estando desocupado, é vulnerável a atos de vandalismo. Os pontos 
de vista das fortificações e a distância entre elas torna -as vulneráveis a 
novos desenvolvimentos e a integridade visual tem necessidade de ser 
protegida por uma zona tampão ligeiramente alargada, com normativo 
adequado.

Autenticidade

Os importantes acervos de plantas e desenhos originais, relatórios mi-
litares, fotografias e descrições testemunham a autenticidade do bem. Em 
geral, a forma e os materiais das fortificações ainda estão praticamente no 
mesmo estado em que se encontravam quando se tornaram obsoletos no 
século XIX. A maior parte dos edifícios militares e religiosos mantiveram 
a sua função ou um uso adequado até ao presente. A autenticidade do 
ambiente é afetada por grandes mastros com antenas de comunicação 
vulneráveis a novos desenvolvimentos.

Requisitos de proteção e gestão
O bem será declarado Monumento Nacional por força do disposto na 

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. A zona tampão corresponde a uma 
zona especial de proteção sujeita ao controlo do órgão competente da 
administração do património cultural. Toda a área em apreço será gerida 
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pelo Município, que está vinculado aos pareceres dos órgãos competentes 
da administração do património cultural.

Há necessidade de se ampliar a zona tampão para proteger os pontos 
de vista entre o Fortim de S. Domingos e o Forte da Graça.

O Plano de Gestão Integrada das Fortificações de Elvas (IMPFE) 
tem como objetivo envolver todas as partes interessadas para garantir a 
integridade do bem e melhorar a sua potencial utilização.

Destina -se ainda a controlar a zona tampão, bem como a área do bem, 
através da cooperação institucional, envolvendo os agentes privados, 
educacionais, científicos, culturais e de divulgação. O Plano de Gestão 
será implementado pelo Gabinete para as Fortificações de Elvas, na ci-
dade de Elvas, uma vez que foi designado pelo Presidente da Câmara.

Para a elaboração do plano, é necessário efetuar um inventário com-
pleto de recursos e estruturas como base para a gestão e monitorização. 
Há também necessidade de preparar um quadro normativo quer para a 
reabilitação de edifícios, quer para novas construções.»

Assim:
1. Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 15.º 

da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, atento ao disposto no Decreto 
n.º 49/79, de 6 de junho, e no artigo 8.º da Constituição da República 
Portuguesa, torna -se pública a inscrição na lista do património mundial 
da Cidade Fronteiriça e de Guarnição de Elvas e as suas Fortificações, 
sobre a qual foi publicado o Anúncio n.º 6052/2011, publicado no D.R., 
2.ª série, n.º 87, de 5 de maio de 2011.

2. Publica -se em anexo a planta de delimitação, incluindo a respetiva 
zona tampão aprovada na 37.ª sessão do Comité do Património Mundial 
que, nos termos do n.º 2 do artigo 72.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, correspondendo, para todos os efeitos, a uma zona 
especial de proteção.

3. Nessa decorrência os imóveis situados na zona tampão 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.

4. Os elementos relevantes do processo, designadamente a cartografia, 
estão disponíveis nos seguintes organismos:

a) Câmara Municipal de Elvas, nos Paços do Município, na Rua Isabel 
Maria Picão, 7350 -953 Elvas;

b) Direção -Geral do Património Cultural, Palácio Nacional da Ajuda, 
1349 -021 Lisboa;

c) Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCALEN), Rua de 
Burgos, n.º 5, 7000 -863 Évora.

26 de novembro de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, 
Jorge Barreto Xavier.

ANEXO 

  
 207433179 

 Direção-Geral do Património Cultural

Despacho n.º 16185/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por 
despacho de 19 de novembro de 2013 do subdiretor -geral do Património 
Cultural, mestre Luís Filipe Capaz Coelho, foi autorizada a consolida-

ção definitiva da mobilidade interna na categoria do técnico superior 
Pedro Faustino da Costa Santos, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da 
Lei 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, passando o trabalhador a 
integrar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Direção -Geral, 
mantendo a posição remuneratória detida no serviço de origem, a Di-
reção Regional de Cultura do Algarve, tendo sido celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a 1 de outubro de 2013.

3 de dezembro de 2013. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

207446293 

 Direção Regional de Cultura do Norte

Despacho n.º 16186/2013
Considerando a necessidade de assegurar a continuidade das compe-

tências cometidas à Direção Regional de Cultura do Norte e à Diretora 
Regional, na sua ausência, delego no Dr. Miguel Carlos Lopes Brandão 
Areosa Rodrigues, Diretor de Serviços dos Bens Culturais, nos termos 
do artigo 9.º, n.º 2, da Lei n.º 2/2004, de 15.01, republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22.12, e dos artigos 35.º e ss. do Código do Procedimento 
Administrativo, as seguintes competências, previstas no artigo 2.º, n.º 3, 
alíneas a), c) e h), do Decreto -Lei n.º 114/2012, de 25.05:

 — Pronunciar  -se, nos termos da lei, sobre planos, projetos, trabalhos 
e intervenções de iniciativa pública ou privada a realizar nas zonas de 
proteção dos imóveis classificados ou em vias de classificação;

 — Pronunciar  -se e submeter à apreciação da DGPC os estudos, pro-
jetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classifi-
cados como monumento nacional ou interesse público, ou em vias de 
classificação, e nas zonas de proteção dos imóveis classificados afetos 
à DGPC;

 — Emitir parecer sobre planos, projetos, trabalhos e intervenções de 
iniciativa pública ou privada com impacto arqueológico no património 
arqueológico, arquitetónico e paisagístico.

1 de março de 2013. — A Diretora Regional de Cultura do Norte, 
Arq.ª Paula Araújo da Silva.

207444308 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 798/2013

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo
aditamento n.º CP/358/DDF/2013

Enquadramento Técnico

Aditamento ao contrato -programa de desenvolvimento desportivo 
n.º CP/186/DDF/2013

Entre o:
1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 

coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510089224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, e João 
Cravina Bibe, na qualidade de Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designado como 1.º outorgante; e

2 — A Federação Portuguesa de Golfe, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido 
através de Despacho n.º 46/93, de 29 de novembro de 1993, publicado 
na 2.ª série do Diário da República n.º 479/2013, de 11 de dezembro de 
1993, com sede na(o) Av.ª das Tulipas, 6, Edifício Miraflores, 17.º C, 
Miraflores, 1495 -161 ALGÉS, NIPC 501094377, aqui representada por 
Manuel Alexandre Sousa Pinto Agrellos, na qualidade de Presidente, 
adiante designada por 2.º outorgante.

Considerando que:
A. O 1.º outorgante e o 2.º outorgante celebraram o Contrato -Programa 

n.º CP/186/DDF/2013, em 1 de julho de 2013, tendo por objeto a conces-
são de uma comparticipação financeira à execução do Programa de En-
quadramento Técnico, que o 2.º outorgante apresentou ao 1.º outorgante 
e se propõe levar a efeito no decurso do corrente ano, o qual consta do 
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anexo àquele contrato -programa, publicado e publicitado nos termos do 
Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro;

B. O contrato -programa acima aludido foi publicado, nos termos da 
lei, como Contrato n.º 479/2013, no Diário da República, 2.ª série, de 
15 de julho de 2013;

C. A cláusula 10.ª do contrato -programa n.º CP/186/DDF/2013 es-
tabelece:

“1. O presente contrato -programa pode ser modificado ou revisto 
por livre acordo das partes e em conformidade com o estabelecido no 
artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro;

2 — O valor global da comparticipação financeira é revisto em 
outubro de 2013, mediante a disponibilidade financeira do Instituto 
e a execução técnica e financeira do Programa de Atividades de 
Enquadramento Técnico referente ao 1.º semestre”

D. Face ao exposto, conforme previsto no n.º 2 da cláusula 10.ª, 
verifica -se necessário proceder à revisão da comparticipação financeira 
de forma a garantir o cumprimento do programa de atividades apresen-
tado pelo 2.º outorgante;

Nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime 
Jurídico dos Contratos -Programa de Desenvolvimento Desportivo e do 
disposto no clausulado do contrato -programa n.º CP/186/DDF/2013 é 
celebrado o presente aditamento àquele contrato -programa de desenvol-
vimento desportivo, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objeto do aditamento

O presente aditamento ao contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo n.º CP/186/DDF/2013 tem por objeto ajustar a compartici-
pação aos encargos com a execução do programa de Desenvolvimento 
da Prática Desportiva do 2.º outorgante.

Cláusula 2.ª

Alteração da Cláusula 3.ª do contrato-
-programa n.º CP/186/DDF/2013

O n.º 1, da Cláusula 3.ª — Disponibilização da comparticipação finan-
ceira — do contrato -programa n.º CP/186/DDF/2013 passa a ter a seguinte 
redação:

“1. A comparticipação financeira a prestar pelo 1.º outorgante ao 
2.º outorgante, para apoio exclusivo à execução do programa referido 
na cláusula 1.ª, é no montante de 27.300,00 €, destinado a comparti-
cipar os custos com o Enquadramento Técnico indicado no Anexo I 
a este contrato, o qual faz parte integrante do mesmo.”

Cláusula 3.ª

Alteração da Cláusula 4.ª do contrato-
-programa n.º CP/186/DDF/2013

O n.º 1, da Cláusula 4.ª — Disponibilização da comparticipação finan-
ceira — do contrato -programa n.º CP/186/DDF/2013 passa a ter a seguinte 
redação:

“1. A comparticipação referida no n.º 1 da cláusula 3.ª é disponi-
bilizada mensalmente, nos seguintes termos:

a) 2.916,00 € nos meses de janeiro a março,
b) 4.132,00 € até 15 (quinze) dias após a entrada em vigor do 

presente contrato -programa,
c) 2.060,00 € nos meses de junho a dezembro.”

Cláusula 4.ª

Produção de efeitos

O presente aditamento ao contrato -programa produz efeitos reportados 
à data da sua publicação no Diário da República.

Assinado em Lisboa, em 28 de novembro de 2013, em dois exem-
plares de igual valor.

28 de novembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo 
do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes 
Baganha. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude, I. P., João Bibe. — O Presidente da 
Federação Portuguesa de Golfe, Manuel Alexandre Sousa Pinto Agrellos.

207445094 

 Contrato n.º 799/2013

Contrato-programa de desenvolvimento
desportivo (aditamento) n.º CP/340/DDF/2013

Aditamento ao contrato-programa de Desenvolvimento
da Prática Desportiva N.º CP/185/DDF/2013

Objeto: Desenvolvimento da Prática Desportiva
Outorgantes:
1 — Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
2 — Federação Portuguesa de Golfe

Entre o:
1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 

coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250-190 Lisboa, NIPC 510089224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, e João 
Cravina Bibe, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designado como 1.º Outorgante; e

2 — A Federação Portuguesa De Golfe, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido 
através de Despacho n.º 46/93, de 29 de novembro de 1993, publicado 
na 2.ª série do Diário da República n.º 478/2013, de 11 de dezembro de 
1993, com sede na(o) Avª das Tulipas, 6 — Edifício Miraflores, 17.º C, 
Miraflores, 1495-161 Algés, NIPC 501094377, aqui representada por 
Manuel Alexandre Sousa Pinto Agrellos, na qualidade de Presidente, 
adiante designada por 2.º Outorgante.

Considerando que:
A. O 1.º Outorgante e o 2.º Outorgante celebraram o Contrato-Pro-

grama n.º CP/185/DDF/2013, em 1 de julho de 2013, tendo por objeto a 
concessão de uma comparticipação financeira à execução do Programa de 
Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o 2.º Outorgante apresentou 
ao 1.º Outorgante e se propõe levar a efeito no decurso do corrente ano, o 
qual consta do anexo àquele contrato-programa, publicado e publicitado 
nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro;

B. O contrato-programa acima aludido foi publicado, nos termos da 
lei, como Contrato n.º 478/2013, no Diário da República, 2.ª série, de 
15 de julho de 2013;

C. A cláusula 11.ª do contrato-programa n.º CP/185/DDF/2013 es-
tabelece:

«1. O presente contrato-programa pode ser modificado ou revisto 
por livre acordo das partes e em conformidade com o estabelecido no 
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro;

2 — O valor global da comparticipação financeira é revisto em 
outubro de 2013, mediante a disponibilidade financeira do Instituto 
e a execução técnica e financeira do Programa de Atividades de De-
senvolvimento da Prática Desportiva referente ao 1.º semestre»

D. Face ao exposto, conforme previsto no n.º 2 da cláusula 11.ª, veri-
fica-se necessário proceder à revisão da comparticipação financeira de 
forma a garantir o cumprimento do programa de atividades apresentado 
pelo 2.º Outorgante;

Nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime 
Jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo e do 
disposto no clausulado do contrato-programa n.º CP/185/DDF/2013 é 
celebrado o presente aditamento àquele contrato-programa de desenvol-
vimento desportivo, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objeto do aditamento

O presente aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo n.º CP/185/DDF/2013 tem por objeto ajustar a compartici-
pação aos encargos com a execução do programa de Desenvolvimento 
da Prática Desportiva do 2.º Outorgante.

Cláusula 2.ª
Alteração da Cláusula 3.ª

do contrato-programa n.º CP/185/DDF/2013
O n.º 1, da Cláusula 3.ª — Disponibilização da comparticipação 

financeira — do contrato-programa n.º CP/185/DDF/2013 passa a ter 
a seguinte redação:

«1. A comparticipação financeira a prestar pelo 1.º Outorgante, 
ao 2.º Outorgante, para apoio exclusivo à execução do programa 
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desportivo referido na cláusula 1.ª, é no montante de 209.300,00 €, 
com a seguinte distribuição:

a) A quantia de 90.999,00 €, destinada a comparticipar exclusiva-
mente os custos com a organização e gestão do 2.º Outorgante;

b) A quantia de 118.301,00 €, destinada a comparticipar exclu-
sivamente a execução do projeto de desenvolvimento da atividade 
desportiva, sem prejuízo do indicado na alínea c), infra;

c) O montante da comparticipação financeira referido na alínea b), 
supra inclui uma quantia de 27.302,00 €, destinada a comparticipar 
exclusivamente a execução do projeto de desenvolvimento da prática 
desportiva juvenil “PROJECTO DRIVE”»

Cláusula 3.ª
Alteração da Cláusula 4.ª

do contrato-programa n.º CP/185/DDF/2013
O n.º 1, da Cláusula 4.ª — Disponibilização da comparticipação 

financeira — do contrato-programa n.º CP/185/DDF/2013 passa a ter 
a seguinte redação:

«1. A comparticipação referida no n.º 1 da cláusula 3.ª é disponi-
bilizada mensalmente, nos seguintes termos:

a) 21.208,00 € nos meses de janeiro a março,
b) 32.416,00 € até 15 (quinze) dias após a entrada em vigor do 

presente contrato-programa,
c) 16.180,00 € nos meses de junho a dezembro».

Cláusula 4.ª
Produção de efeitos

O presente aditamento ao contrato-programa produz efeitos reportados 
à data da sua publicação no Diário da República.

Assinado em Lisboa, em 28 de novembro de 2013, em dois exem-
plares de igual valor.

28 de novembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo 
do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., Augusto Fontes 
Baganha. — O Presidente da Federação Portuguesa de Golfe , Manuel 
Alexandre Sousa Pinto Agrellos. — O Vice-Presidente do Conselho Dire-
tivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., João Bibe.

207445061 

 Despacho n.º 16187/2013
De acordo com o disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 1.º e n.º 1 do 

artigo 2.º da Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro, que aprovou os Es-
tatutos do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., foi criado 
o Departamento de Desporto.

Importa agora, considerando as necessidades de funcionamento do 
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e tratando-se de cargo 
que se encontra vago, proceder à designação do Diretor do Departamento 
de Desporto.

Assim, nos termos dos n.os 9 e 11 do artigo 21.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, 
e observados todos os requisitos legais exigidos para provimento do 
cargo, determino o seguinte:

1 — Designo, na sequência de procedimento concursal, Diretor do 
Departamento de Desporto, o licenciado Jorge César Vilela de Carvalho, 
docente do Quadro de Nomeação Definitiva do Grupo 620 — Educação 
Física do Agrupamento de Escolas Terras de Larus — Cruz de Pau;

2 — Autoriza-se o nomeado a exercer, em acumulação, as atividades 
de docência e de investigação em estabelecimento de ensino superior 
público, nos termos do artigo 31.º, n.º 3 da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação atual;

3 — O nomeado é autorizado a optar pelo vencimento base da sua 
categoria de origem, nos termos do artigo 31.º, n.º 3 da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação atual.

4 — A designação constante do presente despacho produz efeitos a 
1 de novembro de 2013.

A nota biográfica do ora designado é publicada em anexo ao presente 
despacho, do qual faz parte integrante.

6 de novembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Au-
gusto Fontes Baganha.

Nota Biográfica
Nome: Jorge César Vilela de Carvalho.
Data de nascimento: 24 de abril de 1954.

I — Habilitações académicas:
Licenciatura em Educação, pela Universidade Técnica de Lisboa 

(1982).

II — Experiência profissional:
Membro do Gabinete Coordenador do Plano Nacional para a Ética no 

Desporto (PNED), da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude 
(SEDJ)/Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ, I. P.), 
desde 2012;

Docente na Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico 
de Setúbal, desde 2009;

Docente na Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de 
Lisboa, desde 2001;

Diretor Executivo da Federação Portuguesa de Desporto para as 
Pessoas com Deficiência, entre 2006 a 2009;

Diretor Técnico Nacional da Federação Portuguesa de Desporto para 
as Pessoas com Deficiência, entre 1993 a 2009;

Chefe de Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008, 
Atenas 2004, Sydney 2000, Atlanta ’96 e Barcelona ’92 e exerceu res-
ponsabilidades técnicas, nos Jogos de New York’84 e Seoul’88;

Docente no Instituto Piaget de Almada, entre 1997 a 2001;
Secretário-Geral do European Paralympic Committee (EPC), entre 

1997 a 2001;
Docente no Instituto Politécnico de Macau, entre 1997 a 1999;
Docente na Universidade do Porto em 1996;
Representante da Federação Portuguesa de Desporto para pessoas com 

Deficiência (FPDD) no European Committee on Sports for People with 
a Disabilities (ECSPD), um Órgão Consultivo da Comissão Europeia, 
entre 1993 a 1998.

III — Atividades complementares desenvolvidas:
Atividade de docência proferindo lições no domínio da atividade 

física adaptada, do desporto para as pessoas com deficiência e do para-
límpismo, em diversas Universidades e Institutos Politécnicos (Algarve, 
Évora, Beja, Setúbal, Castelo Branco, Lisboa, Leiria, Coimbra, Viseu, 
Porto, Macedo de Cavaleiros, …);

Formador de Recursos Humanos no domínio da Educação Especial e 
Reabilitação, do Desporto para as pessoas com deficiência em Portugal, 
Brasil, Angola, Moçambique, Macau, S. Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau 
e Cabo Verde;

Especialista internacional nomeado do Projeto-piloto de Reabilitação 
através do Desporto (RTS — Rehabilitation Through Sport), para países 
em conflito (ou pós), destinado às vítimas de guerra e das minas, nome-
adamente em Angola, sob a égide do Comité Olímpico Internacional e 
do Comité Paralímpico Internacional (IPC — International Paralympic 
Committee);

Esteve na génese do desporto para a paralisia cerebral em Portugal, 
através da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, bem como da 
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e, 
ainda, do Comité Paralímpico de Portugal;

Co-autor e responsável pelo primeiro programa de marketing despor-
tivo para atletas com deficiência e paralímpicos, denominado Projeto 
Super Atleta;

Trabalhos publicados, no país e no estrangeiro.

IV — Prémios e distinções:
“Mérito Maior do Esporte em Cadeira de Rodas”, Brasil 1989, da 

Associação Nacional de Desportos para Excecionais (ANDE); “Diri-
gente Desportivo do Ano”, Portugal 2001, Confederação do Desporto 
de Portugal;

“Homenagem pelos resultados desportivos obtidos no âmbito das Mis-
sões Paralímpicas”, Portugal 2006, Faculdade de Motricidade Humana.

“Personalidade do Ano”, Portugal 2009, Confederação do Desporto 
de Portugal.

207443611 

 Despacho n.º 16188/2013
De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 1.º e n.º 2 do artigo 2.º 

da Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro, que aprovou os Estatutos do 
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., foi criada a Direção 
Regional do Norte.

Importa agora, considerando as necessidades de funcionamento do 
Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., e tratando -se de cargo 
que se encontra vago, proceder à designação do Diretor da Direção 
Regional do Norte.

Assim, nos termos dos n.os 9 e 11 do artigo 21.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 
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22 de dezembro, obtido o acordo do interessado e observados todos os 
requisitos legais exigidos, determino o seguinte:

1 — Designo, na sequência de procedimento concursal, Diretor da 
Direção Regional do Norte, o licenciado Manuel Dias de Barros, do-
cente do Ensino Secundário, do quadro do Agrupamento de Escolas de 
Alijó — D. Sancho II.

2 — A designação constante do presente despacho produz efeitos a 
1 de outubro de 2013.

A nota biográfica do ora designado é publicada em anexo ao presente 
despacho, do qual faz parte integrante.

22 de novembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo do 
IPDJ, I. P., Augusto Fontes Baganha.

Nota Biográfica
Nome: Manuel Dias de Barros.
Data de nascimento: 28 de fevereiro de 1958.
I — Habilitações académicas:
Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de Braga da 

Universidade Católica Portuguesa (1981).
Frequência da Licenciatura em Administração Pública na Escola de 

Economia e Gestão da Universidade do Minho (19899
Pós -Graduação em Gestão Pública pela Escola de Economia e Gestão 

da Universidade do Minho e Universidade de Santa Catarina (1991).
Mestrado em Administração Pública pela Escola de Economia e 

Gestão da Universidade do Minho (1996).
Frequência da Pós -Graduação em Gestão Economia do Turismo e 

Hotelaria, na EGP — Escola de Negócios da Universidade do Porto 
em 2009.

II — Formação Complementar:
Curso de Auditores de Defesa Nacional pelo Instituto da Defesa 

Nacional (1992).
Qualificação em Ciências da Educação na área de Administração e 

Políticas de Educação, declarada pela Escola de Economia e Gestão da 
Universidade do Minho (2002);

Curso de Extensão Universitária em “pensamento Politico e Identi-
dade Europeia”, na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica 
Portuguesa, de 2003 a 2004.

Seminário de Alta Direção pelo Instituto Nacional de Administração 
(2005).

III — Experiência profissional:
Desempenhou funções de Professor do Ensino Secundário da Disci-

plina de Filosofia, Psicologia e Sociologia, de outubro de 1981 a feve-
reiro de 1986, na Escola Agrícola de Carvalhais Mirandela, nas Escolas 
Secundárias de Arcos de Valdevez, Cartaxo e Monção.

Professor do Ensino Secundário do quadro da Escola Secundária de 
Alijó desde 1 de Setembro de 1989

Delegado Regional do Instituto Português da Juventude, de fevereiro 
de 1986 a julho de 1996.

Membro da Comissão Instaladora e Administrador no Instituto Poli-
técnico do Cávado e do Ave, de 1996 a 1999.

Exerceu a função de Docente das unidades curriculares de Organiza-
ção e Gestão Pública e de Politicas Públicas, na categoria de professor 
adjunto, na Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave, de 1998 a 1999.

Exerceu funções técnicas no setor de recurso humanas docentes do 
Centro da Área Educativa de Braga da Direção Regional de Educação 
do Norte, de 1999 a 2000.

Exerceu as funções de Delegado Regional do Instituto Português da 
Juventude em Braga, por concurso público para dirigentes, de 10 de 
maio de 2000 a 31 de janeiro de 2004

Exerceu as funções de Diretor do Centro de Formação Profissio-
nal de Braga, por deliberação da Comissão Executiva do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional — IEFP, de 1 de fevereiro a 15 de 
outubro de 2004.

Exerceu a função docente na qualidade de convidado com a categoria 
de professor adjunto, na Escola Superior de Gestão do Instituto Politéc-
nico do Cávado e do Ave, na unidade curricular de Finanças Públicas, 
de 2004 a 2005.

Exerceu, por despacho do Ministro da Ciência, Inovação e do Ensino 
Superior de 16 de setembro de 2009, as funções de Diretor da Escola 
Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, de 
15 de outubro a 26 de outubro de 2006.

Exerceu, no ano letivo de 2010/2011 a função na qualidade de do-
cente convidado, na Escola Superior de Gestão e na Escola Superior de 
Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, nas unidades 

curriculares de Fundamentos de Gestão e de Fundamentos de Recursos 
Humanos.

Nomeado, por deliberação da Câmara Municipal de Vila Verde, de 
24 de outubro de 2006, Presidente do Conselho de Administração da 
Empresa Municipal PROVIVER, E. M. (cultura, desporto, turismo 
e equipamentos municipais), onde exerce, atualmente, as funções de 
Administrador Executivo, ao abrigo do Estatuto de Gestor Público.

Nomeado para o exercer o cargo de Diretor Regional da Direção Re-
gional do Norte do IPDJ, IP, em regime de substituição, por deliberação 
do Conselho Diretivo de 12 de junho de 2012, com efeitos reportados 
a 1 de julho de 2012.

IV — Atividades complementares desenvolvidas:
Membro Fundador da Associação Portuguesa de Administração e 

Politicas Públicas, integrou a Direção da Delegação do Norte no man-
dato (1997/2000 e 2000/2003), e foi membro da Direção Nacional para 
o triénio 2003/2006.

Membro fundador do Centro de Promoção de Iniciativas Jovens em 
parceria com Associação Industrial do Minho, no âmbito do exercício 
das funções de Delegado Regional do Instituto Português da Juventude 
(1991).

Membro fundador da Agencia de Desenvolvimento Regional do 
Vale do Cávado em representação do Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave (1998).

Foi colaborador do Grupo de missão — Pedagogia em Campus — do 
Conselho Académico da Universidade do Minho (2000/20002).

Foi Membro do Conselho Consultivo da Escola de Economia e Gestão 
da Universidade do Minho, desde a sua constituição (2000/2004).

Foi Coordenador do núcleo de estágios curriculares ao nível das 
licenciaturas (sociologia, educação, psicologia. administração pública) 
e do Ensino Profissional (prova de aptidão pedagógica), a funcionar na 
Delegação Regional de Braga do Instituto Português da Juventude (IPJ), 
em cooperação com estabelecimentos de ensino superior e escolas 
profissionais da região (2000/2004).

Foi Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 
Risco de Braga (2001/2002).

Foi Coordenador do curso de qualificação “Empreender Criar e Ino-
var, para jovens diplomados licenciados”, implementado pelo setor de 
formação do IPJ (2002).

Sócio Honorário do centro de Estudos de Administração Pública da 
Universidade do Minho (2002).

Foi membro do Steering Commitee da TecMinho — Associação 
Universidade

Empresa para o Desenvolvimento, da Universidade do Minho, no 
âmbito do programa “Empreender na Universidade” (2002).

Presidente do conselho Fiscal da Plataforma Minho — Agência de 
Desenvolvimento Regional (2004/2006).

Responsável pela instalação do Laboratório de Simulação Empresarial 
na Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave (2004/2007).

Atualmente é membro do Conselho Estratégico da Associação In-
dustrial do Minho.

Atualmente é membro da Associação Portuguesa de Ética Empre-
sarial.

Atualmente é Presidente da Assembleia -geral do Instituto Empresarial 
do Minho, instituição que gere uma incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica.

Atualmente é representante do Município de Vila Verde na Presi-
dência da Assembleia -geral da UAC — Unidade de Acompanhamento 
do Cávado.

No âmbito do exercício das funções de Administrador Executivo 
PROVIVER, E. M. — Cultura, Desporto, Turismo e Equipamentos 
Municipais — foi responsável pela conceção e coordenação do Programa 
Municipal Ação Desportiva, do Programa Municipal de Animação Cul-
tural do Programa de Gestão dos Equipamentos Municipais e do Pro-
grama Municipal de Desenvolvimento do Turismo (PIDETUR — Plano 
Integrado de Desenvolvimento Estratégico do Turismo).

Exerceu funções de Gestão Autárquica como vereador e de Deputado 
Municipal em Vila Verde, onde integrou várias comissões, com desta-
que para as áreas do Desenvolvimento, Planeamento (Plano Diretor 
Municipal), da Organização e da Segurança, assim como da Comissão 
Permanente da Assembleia Municipal, na qualidade de líder de um dos 
grupos municipais.

Alguns artigos publicados na área da Administração Pública (ges-
tão de recursos humanos, politicas públicas e gestão local); Formação 
e qualificação de Quadros; Ética na Administração Pública; Área da 
Juventude; Transição e Integração de Diplomados (ensino profissional 
e superior) na vida ativa; Empreendedorismo; Políticas de Desenvol-
vimento Regional.
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Participação em congressos, seminários e jornadas de carater técnico 
pedagógico e científico como orador, onde se destaca a problemática do 
ensino profissional, tecnológico e superior, da Administração Pública, 
do Poder Local e do desenvolvimento regional e local.

207443369 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 16189/2013
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 81 -C/2013, de 28 de no-

vembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 232, de 29 de 
novembro de 2013, autorizou a aquisição pelo Estado Português dos 
imóveis municipais onde se encontra, parcialmente, implantado o Centro 
Cultural de Belém, bem como aprovar a minuta do respetivo contrato 
de compra e venda.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 da Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 81 -C/2013, de 28 de novembro, 
determino:

1. Subdelegar na Secretária de Estado do Tesouro, Isabel Castelo 
Branco, a competência para a prática de todos os atos decorrentes da 
referida resolução, designadamente os poderes para outorgar o contrato 
de compra e venda referente aos imóveis municipais onde se encontra, 
parcialmente, implantado o Centro Cultural de Belém, com faculdade 
de subdelegação nos dirigentes da Direção -Geral do Tesouro e Finanças.

2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assi-
natura.

4 de dezembro de 2013. — A Ministra de Estado e das Finanças, 
Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque.

207452149 

 Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro

Despacho n.º 16190/2013
 A Resolução do Conselho de Ministros n.º 81 -C/2013, de 28 de 

novembro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 232, de 
29 de novembro de 2013, autorizou a aquisição pelo Estado Português 
dos imóveis municipais onde se encontra, parcialmente, implantado o 
Centro Cultural de Belém, bem como aprovar a minuta do respetivo 
contrato de compra e venda.

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 da Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 81 -C/2013, de 28 de novembro, e do 
Despacho da Sra. Ministra de Estado e das Finanças n.º 599/2013, de 
4 de dezembro, determino:

1. Subdelegar na Diretora Geral da Direção -Geral do Tesouro e Fi-
nanças, Dra. Elsa Roncon dos Santos, a competência para a prática de 
todos os atos decorrentes da referida resolução, designadamente os 
poderes para outorgar o contrato de compra e venda referente aos imó-
veis municipais onde se encontra, parcialmente, implantado o Centro 
Cultural de Belém, com faculdade de subdelegação nos subdiretores da 
Direção -Geral do Tesouro e Finanças.

2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publi-
cação.

11 de dezembro de 2013. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria 
Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.

207463043 

 Gabinete do Secretário de Estado da Administração 
Pública

Despacho n.º 16191/2013
Considerando que ao abrigo do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 13 de abril, 

foi concedida a Margarida Maria Vieira Crespo licença especial para 
o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial 
de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 

Margarida Maria Vieira Crespo, pelo período de um ano, com efeitos a 
partir de 1 de agosto de 2013.

14 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

207447808 

 Despacho n.º 16192/2013
Considerando que ao abrigo do Decreto -Lei n.º 89 -G/98, de 13 de 

abril, foi concedida a Elsa do Rosário Rodrigues Merca de Figueiredo 
licença especial para o exercício de funções transitórias na Região 
Administrativa Especial de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1.º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 89 -G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau concedida a 
Elsa do Rosário Rodrigues Merca de Figueiredo, pelo período de um 
ano, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2013.

14 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

207446811 

 Despacho n.º 16193/2013
Considerando que ao abrigo do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 13 de abril, 

foi concedida a Paula Manuela Morais Fernandes licença especial para 
o exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial 
de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto -lei n.º 89 -G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 
Paula Manuela Morais Fernandes, pelo período de um ano, com efeitos 
a partir de 1 de setembro de 2013.

14 de agosto de 2013. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

207448423 

 Despacho n.º 16194/2013
Considerando que ao abrigo do Decreto -Lei n.º 89 -G/98, de 13 de abril, 

foi concedida a Maria Margarida Caldas Rodrigues licença especial para o 
exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau;

Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1.º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 89 -G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau concedida a 
Maria Margarida Caldas Rodrigues, pelo período de um ano, com efeitos 
a partir de 1 de outubro de 2013.

22 de outubro de 2013. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

207447168 

 Despacho n.º 16195/2013
Considerando que ao abrigo do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 13 de 

abril, foi concedida a Augusto Teixeira Garcia licença especial para o 
exercício de funções transitórias na Região Administrativa Especial 
de Macau;

Considerando que o mesmo, nos termos do artigo 1.º daquele diploma 
legal, solicitou a sua renovação;

Autorizo que, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 89-G/98, de 
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções 
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a 
Augusto Teixeira Garcia, pelo período de dois anos, com efeitos a partir 
de 1 de setembro de 2013.

22 de outubro de 2013. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

207446747 

 Despacho n.º 16196/2013
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a 

Administração Pública (CReSAP) é uma entidade independente, criada 
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que 
tem por missão o recrutamento e seleção de candidatos para cargos de 
direção superior na Administração Pública;
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Considerando que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º e 
do n.º 2 do artigo 6.º dos Estatutos da CReSAP, aprovados pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e publicados no anexo A a esta lei, a 
CReSAP é constituída por um vogal não permanente por cada ministério 
e respetivo suplente, designados, de entre trabalhadores em funções 
públicas com reconhecidos mérito profissional, credibilidade e inte-
gridade pessoal, cuja atividade tenha sido exercida preferencialmente 
na área dos recursos humanos, por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da Administração Pública e daquele que detenha 
o poder de direção ou de superintendência e tutela sobre o serviço ou 
órgão a que se encontram vinculados, por um período de três anos, não 
podendo o mesmo titular ser designado para a mesma função antes de 
decorrido igual período;

Considerando que a vogal não permanente do Ministério das Finanças 
na CReSAP, Teresa Maria Caldeira Temudo Nunes, designada pela Re-
solução n.º 27/2012, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 144, 
de 26 de julho, cessou as funções por motivo de aposentação;

Considerando a necessidade de proceder à substituição da vogal não 
permanente do Ministério das Finanças na CReSAP;

Assim, nos termos dos artigos 5.º e 6.º dos Estatutos da Comissão 
de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, aprova-
dos pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e do 3.14 do Despacho 
n.º 9460/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 
19 de julho de 2013:

1 — Designa -se, para exercer as funções de vogal não permanente do 
Ministério das Finanças na Comissão de Recrutamento e Seleção para a 
Administração Pública (CReSAP), Eugénio Manuel de Lima Antunes, 
vice -presidente da Entidade de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I. P. (ESPAP, I. P.).

2 — Estabelece -se que o currículo do designado nos termos do número 
anterior é publicado e fica disponível na página eletrónica da CReSAP 
(www.cresap.pt).

3 — Determina -se que o presente despacho produz efeitos desde 
01 -12 -2013, ficando por esta forma ratificados todos os atos que tenham 
sido praticados.

2 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.

207449882 

 Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso (extrato) n.º 15172/2013
Considerando o disposto no n.º 2 e 3.º do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
agosto, na redação dada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, foi renovada, por 
despacho do Senhor Diretor -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
a comissão de serviço da licenciada Maria Cavaco Francisco Viegas, 
no cargo de Chefe de Divisão da Inspeção Tributária — Divisão III, da 
Direção de Finanças de Faro.

3 de dezembro de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares 
Pinheiro.

207443296 

 Despacho n.º 16197/2013

Delegação de competências

Brás Augusto Carvalheira Martins, chefe do Serviço de Finanças do 
concelho de Mangualde, em regime de substituição, conforme aviso 
n.º 4671, D.R. 2.ª série n.º 68 de 08 de abril, 2.ª série, face ao disposto 
no n.º 1 do artigo 62.º da Lei Geral Tributária (LGT) e n.º 2 do artigo 37.º 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), no artigo 94.º do 
Decreto Regulamentar 42/83 de 20 de maio e Decreto -Lei n.º 237/2004 
de 18 de dezembro, e tendo em vista uma gestão mais célere e desburo-
cratizada como estipula o artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 135/99 de 22 
de abril delego as seguintes competências:

1 — De caráter geral em todos os adjuntos:

a) Proferir despachos de mero expediente, incluindo pedidos de certi-
dão relativos à secção englobando as referidas no artigo 37.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), com exceção dos 
casos de indeferimento;

b) Verificar e controlar os serviços para o cumprimento atempado 
de prazos;

c) Assinar a correspondência, com exceção da dirigida a entidades 
hierarquicamente superiores ou outras estranhas à Administração Tri-
butária e Aduaneira (AT) de nível institucional relevante que não sejam 
de assuntos correntes, e distribuir os documentos que tenham natureza 
de expediente diário;

d) Assinar despachos a ordenar registo e autuação de processos de 
qualquer natureza relativos ao serviço da secção;

e) Assinar as notificações ou citações a efetuar por via postal respei-
tantes aos serviços da sua secção;

f) Assinar os documentos de cobrança eventual e de operações de 
tesouraria;

g) Coordenar e controlar a execução do serviço mensal, relativo 
aos serviços da secção, de modo a que seja assegurada a sua remessa 
atempada;

h) Providenciar para a resposta célere às solicitações dos contribuintes 
ou entidades que se dirijam a este Serviço;

i) Providenciar para que os utentes dos serviços sejam atendidos com 
prontidão e qualidade tendo bem presentes as normas constantes do 
Decreto -Lei n.º 135/99 de 22 de abril;

j) Tomar as providências necessárias à substituição dos trabalhadores 
nos seus impedimentos e bem assim os reforços necessários por aumentos 
anormais de serviço ou campanhas;

k) Controlar a execução e produção da sua secção de forma a cumprir 
os planos de atividades;

l) Controlar a assiduidade e pontualidade do pessoal da secção, exce-
tuando a aprovação do plano anual de férias, ou suas alterações;

m) Distribuir e arquivar instruções relativas a assuntos da secção, bem 
como promover a boa arrumação e organização do espaço reservado à 
produção do trabalho e arquivo da secção;

n) Propor, quando julgar necessário ou conveniente, ajustamentos ou 
rotação na distribuição dos serviços e tarefas pelos trabalhadores;

o) Proceder ao levantamento de autos de notícia, nos termos das 
alínea i) e l) do artigo 59.º do Regime Geral da Infrações Tributárias 
(RGIT) — Lei n.º 15/01 de 5/6.

2 — De caráter especifico:
2.1 — No adjunto Manuel Lopes Ribeiro, que chefia a 1.ª Sec-

ção — Património:
a) Apreciar e decidir processos de isenção de IMI, exceto nos casos 

em que haja indeferimento;
b) Apreciar e decidir as reclamações administrativas sobre as inscri-

ções matriciais, exceto nos caso em que haja indeferimento;
c) Verificar, orientar e controlar a execução do serviço das avaliações 

prediais, incluindo a tramitação dos processos de 2.as avaliações e dis-
criminações de áreas, bem como o pagamento aos peritos;

d) Fiscalizar, controlar e autorizar as liquidações e anulações de IMI;
e) Fiscalizar e controlar os elementos recebidos de outras entidades, 

no âmbito do IMI;
f) Controlar e orientar a execução de todas as tarefas relativas à 

informática da secção;
g) Coordenar e verificar todos os elementos para a liquidação do IMT;
h) Fiscalizar todos os atos passíveis de liquidação de IMT, bem como 

as liquidações adicionais nos termos do artigo 31.º do CIMT;
i) Orientar a organização e decidir, exceto nos casos em que haja 

indeferimento, os processos de pedidos de isenção de IMT;
j) Controlar e fiscalizar todas as isenções de IMT reconhecidas, 

nomeadamente as referidas no artigo 11.º do CIMT para efeitos de 
caducidade;

k) Controlar, fiscalizar e coordenar a execução do serviço, em sede 
de Imposto do Selo;

l) Orientar a organização dos processos relativos às transmissões 
gratuitas de bens, no âmbito do Imposto de Selo;

m) Em sede de Imposto do Selo, decidir prorrogações de prazo de 
apresentação de relação de bens e fiscalizar todo o serviço, nomeada-
mente relações de óbitos e extração de elementos para as atualizações 
matriciais;

n) Controlar, fiscalizar e coordenar a execução de todas as tare-
fas ainda necessárias com vista ao encerramento dos assuntos ainda 
pendentes e passíveis de originar tributação, no âmbito dos Impostos 
abolidos — Imposto Municipal de Sisa — Imposto Sobre Sucessões e 
Doações — Contribuição Autárquica;

o) Organizar a biblioteca do Serviço de Finanças, proceder à sua 
atualização e organizar o arquivo do Serviço de Finanças;

p) Executar e controlar as despesas correntes, bem como zelar pela 
resolução de avarias de equipamentos;

q) Fiscalizar e controlar os bens do Estado, mapas de cadastro, au-
mentos e abatimentos;

r) Controlar os bens prescritos e abandonados.
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2.2 — Na adjunta Isabel Conceição Almeida Abrantes Marques, que 
chefia a 2.ª Secção — Tributação do Rendimento e IVA:

a) Coordenar e controlar de todo o serviço relacionado com Impos-
tos Sobre o Rendimento (das Pessoas Singulares (IRS) e das pessoas 
Coletivas (IRC) e Sobre o Valor Acrescentado (IVA);

b) Fiscalizar, incluindo a análise da gestão de divergências e controlo 
interno, no âmbito de IRS e IRC;

c) Orientar e controlar da receção das declarações, visualização, 
registo e loteamento, remessa para digitação ou orientação da digitação 
das declarações, no âmbito de IRS e IRC;

d) Divulgar e incentivar os contribuintes ao envio das declarações via 
electrónica, com apoio técnico respetivo, no âmbito de IRS e IRC;

e) Controlar a receção, visualização e loteamento de declarações 
relativas à permanente atualização do cadastro em sede de IVA;

f) Controlar os lançamentos informáticos para atualização de contas 
correntes de IVA dos Sujeitos Passivos (SP’s) e sua análise;

g) Controlar as liquidações de IVA da competência deste Serviço de 
Finanças, as resultantes de ações da inspeção tributária, bem como todas 
as remetidas pelos Serviços do IVA (LA, LO, PF);

h) Coordenar e controlar todos os procedimentos respeitante ao IVA, 
atualizar fichas e cadastro do Serviço, propor ações de inspeção aos 
pequenos retalhistas e mudanças de regime de tributação;

i) Proceder e propor as diligências tendentes à declaração oficiosa de 
cessação de atividade nos termos da alínea b) do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 366/99 de 18/9;

j) Controlar e fiscalizar a execução do serviço no âmbito do Número 
de Identificação Fiscal/Cadastro Único;

k) Promover a elaboração das estatísticas e mapas da secção;
l) Zelar e controlar a execução de tarefas relativas à ADSE;
m) Promover e controlar execução de tarefas relacionadas com o 

pessoal, faltas, licenças, petições, mapas, comunicações, zelando pela 
permanente atualização da plataforma informática da DSGRH.

2.3 — No adjunto — José Aurélio Almeida Albuquerque, que chefia 
a 4.ª secção — Cobrança/ Tesouraria:

a) Zelar e controlar a execução das tarefas de cobrança:
b) Organizar e controlar a elaboração dos serviços de mapas diários 

e mensais, bem como dos PA’s da secção de Cobrança;
c) Organizar e executar todas as tarefas com vista à elaboração da 

conta de gerência;
d) Zelar pela boa organização do espaço físico destinado à secção, 

bem como dos respetivos equipamentos;
e) Apreciar e decidir pedidos de isenção do Imposto Único de Circu-

lação — IUC da competência do Serviço de Finanças, exceto nos casos 
em que haja indeferimento;

f) No âmbito do IUC, organizar as declarações e notas e respetiva 
recolha informática relativas ao respetivo pagamento;

g) Fiscalizar e controlar o IUC, incluindo a análise da gestão de 
divergências;

h) Fiscalizar, controlar e coordenar a execução de todas as tarefas ainda 
necessárias com vista ao encerramento dos assuntos ainda pendentes e 
passíveis de originar tributação, no âmbito dos Impostos abolidos — im-
posto Municipal Sobre Veículos — Imposto de Circulação — Imposto 
de Camionagem;

i) Promover a requisição anual de impressos, receção e expedição 
do correio.

3 — Na minha ausência ou impedimento substitui -me a adjunta Isabel 
Conceição Almeida Abrantes Marques, e na sua ausência ou impedi-
mento o adjunto Manuel Lopes Ribeiro e o adjunto José Aurélio Almeida 
Albuquerque, pela ordem indicada.

As competências de caráter específico atribuídas a determinado ad-
junto são extensivas:

No caso de ausência ou impedimento do adjunto da 1.ª secção, 
ao adjunto da 2.ª e, na ausência ou impedimento deste, ao adjunto 
da 4.ª

No caso de ausência ou impedimento do adjunto da 2.ª secção, 
ao adjunto da 1.ª e, na ausência ou impedimento deste, ao adjunto 
da 4.ª

No caso de ausência ou impedimento do adjunto da 4.ª secção, ao 
adjunto da 2.ª e, na ausência ou impedimento deste, ao adjunto da 1.ª

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 fevereiro de 
2013, para os chefes da 2.ª e 4.ª secções e a partir de 1 de março de 2013 
para o chefe da 1.ª secção, ficando por este meio ratificados todos os 
atos entretanto praticados no âmbito da presente delegação

5 — Em todos os atos praticados no exercício da transferência de com-
petências delegadas, o delegado fará menção expressa dessa delegação 

com a utilização da expressão “Por delegação do Chefe do Serviço — O 
Adjunto” ou outra de teor semelhante.

20 de setembro de 2013. — O Chefe do Serviço de Finanças de 
Mangualde, em regime de substituição, Brás Augusto Carvalheira 
Martins.

207445053 

 Despacho n.º 16198/2013

Delegação de competências
Ao abrigo das seguintes normas legais:
Artigo 62 da Lei Geral Tributária (LGT);
Artigo 92 e 93 do Decreto Regulamentar n.º 42/83, de 20/05;
Artigo 27 do Decreto Lei n.º 135/99, de 22/4;
Artigo 29.º n.º 1, 35 e 41 do Código do Procedimento Administrativo;
Maria Olívia dos Prazeres Martins Marques, Chefe do Serviço de 

Finanças de Oeiras 3 -Algés, delega nos Chefes de Finanças Adjuntos a 
competência para a prática dos atos próprios das suas funções relativa-
mente aos serviços e áreas a seguir indicados:

I — Chefia das Secções:
Secção do Património — Chefe de Finanças Adjunta, em regime de 

substituição, Maria Beatriz Roque Peres Fernandes Carneiro, TAT 2;
Secção da Tributação do Rendimento e Despesa — Chefe de Finanças 

Adjunto, Maria Teresa Alves dos Santos Martins Adagói, TAT 2;
Secção de Justiça Tributária — Chefe de Finanças Adjunto, em regime 

de substituição, Maria Edite Ribeiro Feiteiro, TAT 2;
Secção de Cobrança — Chefe de Finanças Adjunto José dos Reis 

Sousa Dias, TAT 2.

II — Atribuição de competências — aos Chefes de Finanças Adjun-
tos, além da competência própria atribuída pelo artigo 93.º do Decreto 
Regulamentar n.º 42/83, de 20 de maio, de assegurar, sob minha orien-
tação e supervisão, o funcionamento das respetivas secções, exercer a 
adequada ação formativa e disciplinar relativamente aos trabalhadores, 
sem prejuízo do desempenho de quaisquer funções que lhes venham a 
ser atribuídas pelo chefe de finanças ou seus superiores hierárquicos, 
competirá:

III — De caráter geral:
1) Proferir despachos de mero expediente, incluindo os de pedidos de 

certidão a emitir pelos trabalhadores da respetiva secção, verificando a 
legitimidade dos requerentes quanto aos pedidos efetuados, atendendo 
ao principio estabelecido no artigo 64 da LGT, controlando a correção 
das contas de emolumentos, quando devidos, e fiscalizando as isenções 
dos mesmos, quando mencionadas;

2) Verificar e controlar os serviços de forma que sejam respeitados 
os prazos objetivos fixados, quer legalmente, quer por instâncias su-
periores;

3) Assinar a correspondência expedida, com exceção da dirigida a 
instâncias hierarquicamente superiores, bem como a outras entidades 
estranhas à AT de nível institucional relevante;

4) Assinar os mandados de notificação e as notificações a efetuar 
por via postal;

5) Assinar, distribuir e despachar os documentos que tenham a natureza 
de expediente necessário;

6) Instruir, informar e dar parecer sobre quaisquer petições, exposições 
ou reclamações para apreciação e decisão superior, incluindo pareceres, 
propostas e projetos de decisão para audição prévia, nos termos do 
artigo 60 da LGT;

7) Instruir e informar os recursos hierárquicos;
8) A competência a que se refere o artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 500/79, 

de 22 de dezembro, e a alínea l) do artigo 59.º do Regime Geral das 
Infrações Tributárias, para levantar autos de notícia;

9) Proceder à notificação para pagamento das coimas, de harmonia 
com o n.º 5 do artigo 30 do RGIT;

10) Decidir os pedidos de pagamento de coimas com redução, de 
harmonia com o disposto no artigo 29 do RGIT;

11) Providenciar para que os utentes sejam atendidos com cortesia, 
qualidade e prontidão, de forma a transmitir uma imagem positiva dos 
Serviços, tendo em consideração as situações relacionadas com atendi-
mento preferencial e prioritário;

12) Assinar os documentos de cobrança e de operações de tesouraria 
a emitir pelo serviço de finanças;

13) A responsabilização pela organização e conservação do arquivo 
dos documentos respeitantes aos serviços adstritos à secção;

14) Coordenar e controlar a execução do serviço mensal, bem como a 
elaboração das relações, mapas contabilísticos e outros, respeitantes ou 



35614  Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 13 de dezembro de 2013 

relacionados com os serviços respetivos, de modo que seja assegurada 
a sua remessa atempada às entidades destinatárias;

15) Providenciar para que sejam prestadas com prontidão todas as 
respostas e informações pedidas pelas diversas entidades;

16) Verificar e controlar a assiduidade, pontualidade, faltas e licenças 
dos trabalhadores em serviço na respetiva secção, colaborando na exe-
cução do plano anual de férias para que os serviços da secção estejam 
devidamente assegurados;

17) Exercer a adequada ação formativa e disciplinar relativas aos 
trabalhadores da secção;

18) Providenciar sempre que necessário a substituição de trabalha-
dores nos seus impedimentos, bem como os reforços necessários por 
aumentos anormais de serviço;

19) Controlar o serviço informático da secção, a sua regular atuali-
zação e funcionalidade;

20) Promover a organização e conservação em boa ordem do ar-
quivo de documentos e processos e demais assuntos relacionados com 
a respetiva secção;

21) Promover a requisição anual dos impressos necessários ao fun-
cionamento da secção,

controlando as suas existências, consumo e utilização;
22) Coordenar e controlar todo o serviço de entradas;
23) Controlar a execução e produção da sua secção, para que sejam 

alcançados os objetivos previstos no Plano de Atividades;
24) Verificar o andamento e controlo de todos os serviços a cargo 

da secção, incluindo os não delegados, tendo em vista a sua perfeita e 
atempada execução;

25) Orientar e controlar os pedidos de restituição de impostos não 
informatizados e a sua recolha informática através da aplicação infor-
mática criada para o efeito.

26) Cada Chefe de Finanças Adjunto propor -me -á, sempre que se 
mostre necessário e ou conveniente, as rotações de serviços dos respe-
tivos trabalhadores.

IV — De caráter específico:
À Chefe de Finanças Adjunta, em regime de substituição, Maria Bea-

triz Roque Peres Fernandes Carneiro, que chefia a 1.ª Secção, Tributação 
do Património, competirá:

1) Orientar, controlar e assinar todas as peças dos processos de li-
quidação de imposto sobre as Sucessões e Doações e Imposto de Selo 
instaurados até à data da sua conclusão final, excluindo os temos de 
fiança a elaborar para efeitos do § 2.º do artigo 120 do CISSD;

2) Promover todos os procedimentos e praticar os atos necessários 
no âmbito da contribuição autárquica, imposto municipal sobre imó-
veis, imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e 
imposto de selo (transmissões gratuitas) aprovados pelo Decreto -Lei 
n.º 287/2003, de 12 de novembro, incluindo a apreciação e decisão 
de todas as reclamações administrativas, apresentadas nos termos do 
Código da Contribuição Autárquica (artigo 32.º) e do Código da Con-
tribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola (artigo 269.º) 
e do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (artigo 130.º), sobre 
matrizes prediais, pedidos de discriminação, retificação e verificação 
de áreas de prédios urbanos, rústicos ou mistos;

3) Orientar e supervisionar a tramitação dos processos instaurados 
com base nos pedidos de isenção de imposto municipal sobre imóveis, 
bem como dos respetivos pedidos de não sujeição, e praticar neles todos 
os atos em que a competência pertença ao chefe do serviço de finanças, 
nomeadamente a decisão final, e promover a sua cessação, quando dei-
xarem de verificar -se os pressupostos para o seu reconhecimento;

4) Mandar autuar os processos de avaliação nos termos da lei do 
Inquilinato e do Novo Regulamento do Arrendamento Urbano (NRAU) 
e praticar todos os atos a eles respeitantes;

5) Orientar e fiscalizar todo o serviço relacionado com as avaliações 
para efeitos de imposto municipal sobre imóveis, incluindo os pedidos de 
segundas avaliações (artigo 76.º do CIMI), e praticar os atos necessários 
que sejam da competência do Chefe do Serviço de Finanças, bem como 
assinar os documentos, termos e despachos, orientação dos trabalhos das 
comissões de avaliação, com exceção da nomeação de peritos locais;

6) Fiscalizar e controlar o serviço de alterações matriciais, inscri-
ções e identificações, bem como de todas as liquidações, incluindo de 
anos anteriores, e de todos os elementos recebidos de outras entidades, 
nomeadamente das câmaras municipais, notários e outros serviços de 
finanças;

7) Coordenar e controlar todo o serviço de informática tributária, im-
posto municipal sobre imóveis, imposto municipal sobre as transmissões 
onerosas de imóveis e imposto do selo (transmissões gratuitas), incluindo 
a autorização para as liquidações e suas correções, garantindo em tempo 
útil a recolha e a atualização de dados para lançamento e emissão de 
documentos, incluindo a autorização para proceder às suas anulações;

8) Coordenar e controlar diariamente os documentos de cobrança 
do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e 
dos emolumentos devidos nas certidões, cadernetas e outros serviços 
prestados, mantendo o registo devidamente atualizado e averbado do 
bom pagamento efetuado;

9) Mandar instaurar e controlar os processos administrativos de liqui-
dação dos impostos integrados na secção, nomeadamente a Contribuição 
Especial e que se refere o Decreto -Lei n.º 43/98 de 3 de março, quando a 
competência pertença aos serviços de finanças, com base nas declarações 
dos sujeitos passivos ou oficiosamente, na falta destas, e praticar todos 
os atos a eles respeitantes;

10) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao imposto 
municipal de sisa e ao imposto municipal sobre as transmissões one-
rosas de imóveis, praticar todos os atos relacionados, nomeadamente a 
conferência e assinatura dos termos de liquidação, respetivos averba-
mentos, conferência de relações de notários, bem como os despachos, 
mandados e termos de avaliação, com exceção da autorização para 
retificação dos termos de declaração, da nomeação e ou substituição 
dos peritos locais;

11) Apreciar e decidir sobre os pedidos de prorrogação de prazo para 
apresentação da relação de bens, nos termos do §3.º do artigo 67 do 
CISSD e artigo 26 do CIS;

12) Promover e controlar a extração dos verbetes de fiscalização 
Mod. 1 -D, relacionados com as liquidações e isenções condicionadas do 
imposto municipal de sisa e do imposto municipal sobre as transmissões 
onerosas de imóveis;

13) Orientação da tramitação dos processos do imposto sobre as su-
cessões e doações e a sua normal instrução, sua conferência e assinatura 
das respetivas liquidações e mapas da divisão do imposto em anuidades 
e prestações, com exceção daqueles cujo valor tenha de ser submetido 
a conferência pela Direção de Finanças e a apreciação das garantias 
oferecidas para assegurar o pagamento do imposto e ainda do imposto 
do selo (transmissões gratuitas);

14) Promover e controlar a extração de mapas demonstrativo das 
liquidações, execução dos mapas estatísticos e serviço mensal e sua 
remessa atempada à Direção de Finanças;

15) Promover e controlar a escrituração do livro de registo de pro-
cessos de imposto sucessório instaurados, Mod. 3 -D, fiscalização das 
relações de óbitos e outros elementos para a economia do imposto, a 
extração do Mod. 17 -A para atualização das matrizes e base de dados 
para a liquidação da contribuição autárquica e de verbetes de fiscaliza-
ção de processos pendentes, averbamento/recolha através das relações 
Mod. 5 -D das conservatórias do registo civil, na aplicação informática 
do cadastro único, da data de óbito dos contribuintes falecidos, bem 
como a origem da informação (serviço de finanças), conforme instru-
ções transmitidas por e -mail de 10 de setembro de 2004, da Direção de 
Serviços de Cadastro;

16) Fiscalizar e controlar os bens do Estado, mapas do cadastro, seus 
aumentos e abatimentos, bem como o controlo dos bens prescritos e 
abandonados;

17) Promover a requisição de impressos e a sua organização per-
manente;

18) Despacho, distribuição e registo de segundas vias de cadernetas 
prediais;

19) Proferir despacho de junção aos processos de documentos com 
eles relacionados;

20) Promover e controlar a boa organização e arquivo de processos, 
incluindo os processos findos e respetivos verbetes;

21) Assinar mandados, passados em meu nome, incluindo os emitidos 
em cumprimento de despacho anterior;

22) Passar e assinar requisições de serviço à fiscalização, emitidas 
em execução de despacho anterior;

23) Controlar a fiscalização dos verbetes dos usufrutuários;
24) Resolução de todos os pedidos de isenção de IMI, incluindo os 

despachos de deferimento e indeferimento a proferir nos processos 
instaurados nos termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais e legislação 
especial, bem como os de não sujeição a que se refere as alíneas d) e 
e) do n.º 1 do artigo 9 do CIMI, bem como controlar o impedimento de 
reconhecimento do direito a benefícios fiscais em sede do imposto mu-
nicipal sobre imóveis e imposto municipal sobre transmissões onerosas 
de imóveis, nos termos do artigo 13.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

25) Assinar os mapas resumo e as folhas de abonos dos salários e 
transporte dos membros das comissões de avaliação e peritos, nos termos 
da circular n.º 3/05, bem como de outras avaliações;

26) Mandar extrair, para efeitos de cobrança coerciva as certidões de 
dívida relativamente a impostos e outros encargos legais de serviços a 
cargo da respetiva secção;

27) Controlar e coordenar os procedimentos relacionados com o 
cadastro único, no que respeita as heranças indivisas no módulo de 
identificação, mantendo permanentemente atualizados e em perfeita 
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ordem os respetivos ficheiros, e bem assim o arquivo de suporte dos 
mesmos, nos termos que estão superiormente definidos;

28) Proceder à revisão oficiosa da liquidação e IMI, assinando todos 
os documentos necessários para o efeito;

29) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao pessoal, 
designadamente a abertura e controlo do livro de ponto, elaboração da 
nota de faltas e licenças dos trabalhadores, bem como a sua comunicação 
aos serviços respetivos, pedidos de verificação domiciliária de doença e 
pedidos de apresentação à junta médica, excluindo justificação de faltas 
e concessão ou autorização de férias;

30) Promover a elaboração de todo o expediente respeitante ao eco-
nomato;

31) Controlar e coordenar todo o serviço de entradas da sua secção;
32) Praticar todos os atos respeitantes aos bens prescritos e aban-

donados a favor do Estado, nomeadamente a coordenação e controlo 
de todo o serviço, depósito de valores abandonados e elaboração das 
respetivas relações e mapas;

33) Controlar o livro a que se refere a Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 189/96, de 31 de outubro, procedendo à remessa das re-
clamações nos termos do n.º 8 da referida Resolução;

À Chefe de Finanças Adjunto, Maria Teresa Alves dos Santos Mar-
tins Adagói, TAT 2, que chefia a 2.ªSecção, do Rendimento e Despesa, 
competirá:

1) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao Imposto sobre 
o Rendimento das pessoas Singulares (IRS) e ao Imposto sobre o Rendi-
mento das Pessoas Coletivas (IRC), promover todos os procedimentos 
e praticar todos os atos necessários à execução do serviço referente aos 
indicados impostos, bem como à fiscalização dos mesmos;

2) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (IVA), promover todos os procedimentos e praticar 
todos os atos necessários é execução do serviço referente ao indicado 
imposto e fiscalização do mesmo, incluindo a recolha informática da 
informação nas opções superiormente autorizadas, verificar as notas 
de apuramento dos mod 382 e 383, à exceção da fixação prevista nos 
artigos 82 e 84 do CIVA, promover a organização dos processos indivi-
duais dos sujeitos passivos, controlo da emissão do mod 344, bem como 
o adequado tratamento e promover a elaboração do BAO, com vista à 
correção de errados enquadramentos cadastrais bem como acautelar 
situações de caducidade de imposto;

3) Controlar e promover a atempada fiscalização dos sujeitos passivos 
do regime especial dos pequenos retalhistas, através das guias de entrega 
do imposto, mantendo as fichas de conta corrente devidamente atualiza-
das, bem como acautelar situações de caducidade do imposto;

4) Controlar e promover as liquidações a efetuar por este Serviço, 
resultantes de ações de fiscalização, bem como as remetidas pelo SIVA, 
fazendo extrair as correspondentes certidões de dívida;

5) Fiscalização e controlo interno, incluindo elementos de cruzamento 
de várias declarações, designadamente de IR;

6) Controlar e coordenar os procedimentos relacionados com o ca-
dastro único, quer com o módulo de identificação quer com o módulo 
de atividade, mantendo permanentemente atualizados e em perfeita 
ordem os respetivos ficheiros e bem assim o arquivo dos documentos 
de suporte aos mesmos nos termos que estão superior e informatica-
mente definidos;

7) Orientar e controlar a receção, registo prévio, visualização e lote-
amento das declarações e relações a que estejam obrigados os sujeitos 
passivos de IR, bem como a sua recolha informática nos casos supe-
riormente autorizados ou a sua atempada remessa aos diversos centros 
de recolha de dados nos restantes casos e nos termos que estão supe-
riormente definidos, e ainda, o seu bom arquivamento relativamente às 
declarações e relações e quaisquer outros documentos respeitantes aos 
sujeitos passivos desta área fiscal;

8) Controlar as reclamações, os pedidos de revisão e os recursos 
hierárquicos apresentados pelos sujeitos passivos, após as notificações 
efetuadas, e face à alteração/fixação do rendimento coletável/imposto 
e promover a sua célere remessa à Direção de Finanças nos termos e 
prazos legalmente estabelecidos, assim como à sua preparação para 
decisão superior, incluindo proposta de decisão, quando a competên-
cia para a decisão competir ao Chefe de Finanças, por delegação de 
competências;

9) Coordenar, orientar, controlar e instruir os processos de análise 
de listagens de IRS, nas respetivas campanhas, conforme metodologia 
superiormente definida pela Direção de Finanças, tendo como objetivo 
a sua eficaz e eficiente decisão;

10) Controlar o impedimento de reconhecimento do direito a be-
nefícios fiscais em sede de impostos sobre o rendimento e despesa 
(artigos 13.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais);

11) Mandar autuar os autos de apreensão de mercadorias em circu-
lação, nos termos da legislação em vigor;

12) Orientar, coordenar e controlar todo o serviço relacionado com 
os processos de contra ordenação e tomar as medidas necessárias com 
vista à sua rápida conclusão no sentido de se evitarem as prescrições 
do procedimento contra ordenacional;

13) Mandar registar e autuar os processos de contra ordenação fiscal, 
dirigir a instrução e investigação dos mesmos e praticar todos os atos 
com eles relacionados, incluindo a execução das decisões neles pro-
feridas, e a fixação das coimas, com exceção da dispensa e atenuação 
especial das mesmas;

14) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao número fiscal 
de contribuinte, mantendo permanentemente atualizados e em perfeita 
ordem os respetivos ficheiros e bem assim o arquivo dos documentos de 
suporte aos mesmos nos termos que estão superior e informaticamente 
definidos;

15) Assinar mandados, passados em meu nome, incluindo os emitidos 
em cumprimento de despacho anterior;

16) Passar e assinar requisições de serviço à fiscalização, emitidas 
em execução de despacho anterior;

17) Coordenar e controlar diariamente os documentos dos emolumen-
tos devidos nas certidões e outros serviços prestados, mantendo o registo 
devidamente atualizado e averbado do bom pagamento efetuado;

18) Promover a arrumação mensal das cópias dos ofícios expedidos, 
bem como do Diário da República, edições, distribuição de instruções, 
etc.

19) Praticar todos os atos respeitantes aos bens prescritos e aban-
donados a favor do Estado, nomeadamente a coordenação e controlo 
de todo o serviço, depósito de valores abandonados e elaboração das 
respetivas relações e mapas;

20) Coordenar e controlar todo o serviço de entradas da sua secção;
21) Coordenar e controlar todo o serviço de correios e telecomuni-

cações;
22) Controlar o livro a que se refere a Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 189/96, de 31 de outubro, procedendo à remessa das re-
clamações nos termos do n.º 8 da referida Resolução;

A Chefe de Finanças Adjunta, em regime de substituição Maria Edite 
Ribeiro Feiteiro, TAT 2, que chefia a 3.ª Secção, da Justiça Tributária, 
competirá:

1) Orientar, coordenar e controlar todo o serviço relacionado com os 
processos de impugnação, reclamação graciosa, oposição, embargos de 
terceiro, reclamações de créditos e execução fiscal e tomar as medidas 
necessárias com vista à sua rápida conclusão;

2) Proferir despachos e promover o registo de autuação de processos 
de reclamação graciosa, promover a instrução dos mesmos e praticar 
todos os atos com eles relacionados com vista à sua preparação para 
a decisão;

3) Promover o registo e a autuação dos processos de execução fiscal, 
proferir despachos para a sua instrução e praticar todos os atos ou termos 
que, por lei, sejam da competência do chefe do Serviço de Finanças, 
incluindo a extinção por pagamento ou anulação, com exceção:

a) Declarar extinta a execução e ordenar o levantamento da penhora, 
nos casos em que os bens penhorados se encontrem sujeitos a registo;

b) Reconhecimento da prescrição [artigo 175.º do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário (CPPT) e declaração em falhas 
(artigo 272.º do CPPT)], dos processos superiores a € 50 000,00;

c) Decidir a suspensão de processos (artigo 169.º do CPPT);
d ) Proferir despachos para a venda de bens por qualquer das for-

mas previstas no Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT);

e) Aceitação de propostas e decisão sobre as vendas de bens por 
qualquer das formas previstas no respetivo Código;

4) Proferir decisão sobre os pedidos de pagamento em prestações 
nos termos do artigo 196.º do CPPT, bem como a apreciação e fixação 
de garantias (artigos 195.º e 199.º do CPPT), proceder à informação 
sobre os pedidos de dispensa destas, e providenciar a remessa ao órgão 
competente dos pedidos de isenção de prestação de garantia (n.º 4 do 
artigo 52.º da LGT, conjugado com o artigo 170.º do CPPT), de pro-
cessos até € 20 000,00;

5) Mandar autuar os incidentes de embargos de terceiros e os processos 
de oposição e reclamações de créditos e praticar todos os atos a eles 
respeitantes ou com eles relacionados;

6) Promover o registo dos bens penhorados;
7) Mandar expedir cartas precatórias;
8) Tomar as medidas necessárias no sentido de se evitarem as pres-

crições de dívida nos processos executivos;
9) Execução de instruções e conclusão de processos de execução fiscal, 

tendo em vista a permanente extinção do maior número de processos, 
redução dos saldos, quer de processos quer da dívida exequenda, de 
forma a serem atingidos os objetivos superiormente determinados;
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10) Promover, dentro dos prazos previstos, todos os procedimentos 
relacionados com as impugnações apresentadas, organização do processo 
administrativo a que se refere o artigo 111 do CPPT, praticando os atos 
necessários da competência do chefe do Serviço de Finanças, incluindo 
a execução de decisões neles proferidas, com exclusão da revogação do 
ato impugnado prevista no artigo 112.º do CPPT;

11) Controlar e fiscalizar a execução informática dos atos constantes 
dos objetivos evidenciados no SIPE, SIGEPRA, SICJUT, SIGVEC, 
SIPDEV, SIGER e todas as outras aplicações informáticas incluídas 
nas aplicações de Justiça Tributária;

12) Instruir e informar os recursos contenciosos e judiciais;
13) Programar e controlar o serviço externo relacionado com a justiça 

tributária e as notificações ou citações vias postal e pessoais;
14) Controlar o movimento de todos os cheques emitidos pelo 

IGCP — EPE enviados a este Serviço, mantendo informação atualizada 
sobre o seu destino e ou aplicação;

15) Promover a elaboração de todos os mapas de controlo e gestão da 
dívida executiva e processos, e coordenar o serviço relacionado com os 
mesmos, nomeadamente o atempado envio aos seus destinatários;

16) Assinar mandados, passados em meu nome, incluindo os emitidos 
em cumprimento de despacho anterior;

17) Passar e assinar requisições de serviço à fiscalização, emitidas 
em execução de despacho anterior;

18) Controlar e fiscalizar o andamento dos processos e a sua confe-
rência com os respetivos mapas;

19) A informatização dos processos de justiça fiscal relativamente a 
certidões de dívida emitidas por este Serviço de Finanças e por outras 
entidades, cuja liquidação não é da competência dos Serviços da AT;

20) Promover o registo dos bens penhorados;
21) Mandar expedir cartas precatórias;
22) Promover a passagem de certidões e consequente remessa aos 

tribunais competentes, quer no âmbito a reclamação de créditos, falência, 
penhora de remanescentes (conforme artigo 81 do CPPT), ou outras 
genéricas, mas no âmbito da justiça fiscal;

23) Promover a penhora dos bens constantes do SIPE, proceder ao 
despacho de levantamento e cancelamento de penhoras naquele sistema, 
com exceção das penhoras de bens imóveis ou móveis sujeitos a registo;

24) Providenciar no sentido da execução atempada das compensações 
de créditos on -line dos impostos informatizados e centralizados, por 
conta das respetivas dívidas, bem como as restituições que forem devidas 
aos contribuintes, através das competentes aplicações informáticas;

25) Providenciar no sentido da execução atempada da certificação de 
dívidas, certificação de excessos, certificação de depósitos, certificação 
de cauções e aprovação de créditos, no sistema SEFWEB;

26) Coordenar e controlar diariamente os documentos de cobrança 
e dos emolumentos devidos nas certidões e outros serviços prestados, 
mantendo o registo devidamente atualizado e averbado do bom paga-
mento efetuado;

27) Orientar e controlar os pedidos de restituição dos impostos não 
informatizados e sua recolha através da aplicação informática criada 
para o efeito;

28) Proferir despacho de junção aos processos de documentos com 
eles relacionados;

29) Coordenar e controlar todo o serviço de entradas da sua secção;
30) Controlar o livro a que se refere a Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 189/96, de 31 de outubro, procedendo à remessa das re-
clamações nos termos do n.º 8 da referida Resolução;

Ao Chefe de Finanças Adjunto, José dos Reis Sousa Dias, TAT 2, que 
chefia a 4.ª Secção, da Cobrança, competirá:

1) Despachar os pedidos de isenção do Imposto Único de Circula-
ção — IUC, controlar os respetivos pagamentos e isenções concedidas, 
praticar os atos respeitantes aos pedidos de isenção a remeter para decisão 
dos Serviços Centrais;

2) Coordenar e controlar todo o serviço respeitante ao Imposto de 
Selo (IS)  -exceto transmissões gratuitas de bens  -e praticar os atos a ele 
respeitantes, ou com ele relacionados, incluindo as liquidações efetuadas 
por estes Serviços;

3) Promover as notificações e restantes procedimentos relativas à 
receita do Estado cuja competência à liquidação não seja da AT, incluindo 
as reposições e rendas de prédios do Estado;

4) Coordenar e controlar todo o serviço de entradas da sua secção;
5) Controlar o livro a que se refere a Resolução de Conselho de Minis-

tros n.º 189/96, de 31 de outubro, procedendo à remessa das reclamações 
nos termos do n.º 8 da referida Resolução.

V— Notas
Em todos os atos praticados ao abrigo da presente delegação de 

competências, deve ser feita menção expressa ao Chefe do Serviço de 
Finanças, através da expressão «Por delegação do Chefe do Serviço 

de Finanças», com indicação da data em que foi publicada a presente 
delegação na 2.ª série do Diário da República.

VI — Substituição legal
Nas minhas faltas, ausências ou impedimentos, o meu substituto legal 

é a Chefe de Finanças Adjunta Maria Teresa Alves dos Santos Martins 
Adagói, e na sua falta, ausência ou impedimento os Chefes de Finanças 
Adjuntos, José dos Reis Sousa Dias, Maria Beatriz Roque Peres Fernan-
des Carneiro, e Maria Edite Ribeiro Feiteiro, sucessivamente.

VII — Observações
Tendo em consideração o conteúdo doutrinal do conceito de delega-

ção de competências, conforme o previsto no artigo 39.º do Código de 
Procedimento Administrativo, o delegante conserva nomeadamente os 
seguintes poderes:

a) Chamamento a si, a qualquer momento e sem formalidades, da 
tarefa da resolução e apreciação que entender conveniente, sem que isso 
implique a derrogação, ainda que parcial, do presente despacho;

b) Modificação, anulação ou revogação dos atos praticados pelos 
delegados.

VIII — Produção de efeitos
O presente despacho produz efeitos a partir de 04 de outubro de 2013, 

sendo que para a Chefe de Finanças Adjunta Maria Teresa Alves dos 
Santos Martins Adagói, produz efeitos a 18 de março de 2013, inclusive, 
e para a Chefe de Finanças Adjunta, em regime de substituição,

Maria Edite Ribeiro Feiteiro, produz efeitos a 01 de junho de 2013, 
inclusive, ficando por este meio ratificados todos os atos e despachos 
entretanto proferidos sobre as matérias ora objeto de delegação.

4 de outubro de 2013. — A Chefe de Finanças do Serviço de Finanças 
de Oeiras 3 Algés, Maria Olívia dos Prazeres Martins Marques.

207445337 

 Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores 
em Funções Públicas

Aviso n.º 15173/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º e do n.º 2 

do artigo 64.º, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna-
-se público que foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
interna, na mesma categoria e carreira do especialista de informática, 
Grau 2, Nível 2 Hugo Miguel Dias Leitão, no mapa de pessoal da 
Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, 
INA, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com efeitos a 1 de setembro de 2013.

3 de dezembro de 2013. — A Diretora -Geral, Mafalda Lopes dos 
Santos.

207444681 

 Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação 
e Relações Internacionais

Despacho n.º 16199/2013
Por meu despacho de 25 de novembro de 2013, foi autorizada a licença 

sem remuneração de longa duração, por um período de cinco anos, à 
técnica superior Teresa Eugénia de Bourbon Bobone Galhardo Simões 
de Vasconcelos e Sousa, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 234.º 
do anexo I da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com efeitos a partir 
de 1 janeiro de 2014.

29 de novembro de 2013. — A Diretora -Geral, Vanda Maria Geraldes 
da Cunha.

207443125 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Despacho n.º 16200/2013
De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 5.º da Portaria n.º 194/2012, 

de 20 de junho, em conjugação com a deliberação n.º 1201/2012, de 
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30 de agosto, do Conselho Diretivo deste Instituto, foi criada a Divisão 
de Apoio Jurídico e Contencioso integrada na Direção de Serviços de 
Planeamento e Gestão.

Importa pois, tendo em conta as necessidades de funcionamento do 
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., e dado que se 
trata de cargo a prover, proceder à designação do Chefe da Divisão de 
Apoio Jurídico e Contencioso.

Assim, nos termos conjugados dos n.os 9 e 11 do artigo 21.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, e na sequência de procedimento concursal, 
e tendo sido, ainda, obtido o acordo da interessada e verificando -se todos 
os requisitos legais exigidos, determino o seguinte:

1 — Designo, para o cargo de Chefe da Divisão de Apoio Jurídico 
e Contencioso, a licenciada Tânia José Lemos Marques Ramos, em 
comissão de serviço, pelo período de três anos, por reunir as condições 
exigidas para o cargo a prover.

2 — A presente designação produz efeitos a 1 de dezembro de 
2013.

A nota biográfica da ora designada é publicada em anexo ao presente 
despacho, do qual faz parte integrante.

22 de novembro de 2013. — A Presidente do Conselho Dire-
tivo, Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.

Sinopse curricular

Dados biográficos:

Nome: Tânia José Lemos Marques Ramos
Data de Nascimento: 12 de outubro de 1976

Habilitações Académicas:

Licenciada em Direito (menção de Ciências Jurídicas) pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa

Pós -Graduação em Ciências Políticas e Internacionais pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa

Pós -Graduação em Direito do Trabalho e da Segurança Social pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Conclusão da parte curricular do Mestrado em Direito das Empre-
sas — Especialização na área do Direito do Trabalho

Experiência profissional:

Advogada desde 2002 exercendo atividade nas áreas de Direito Civil, 
Administrativo, Penal e Trabalho; prestou apoio jurídico ao Núcleo 
de Apoio Jurídico à Direção de Serviços de Gestão do ex -Instituto da 
Cooperação Portuguesa, de 2000 a 2005; prestou apoio jurídico ao 
Núcleo dos Agentes da Cooperação do ex -Instituto Português de Apoio 
ao Desenvolvimento, de 2005 a 2012; exerceu funções como técnica 
superior na Divisão de Apoio Jurídico e Contencioso do Camões, I. P. 
em 2012.

Foi nomeada Chefe de Divisão da Divisão de Apoio Jurídico 
e Contencioso do Camões, I. P., em regime de substituição, em 
2012.

Exerceu funções de técnica superior no Gabinete de Apoio à Presi-
dência do Tribunal Central Administrativo Sul.

207446909 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 16201/2013

1 – Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 
2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo como técnica especialista, a licenciada Sara da Costa 
Cardoso Guedes, para exercer as funções de assessora no meu gabinete, 
com especial responsabilidade na articulação com a Secretaria -Geral do 

Ministério da Defesa Nacional, nomeadamente, com o seu Gabinete de 
Comunicação e Relações Públicas.

2 – Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do mencionado 
diploma, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.

3 – Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto -lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde 20 de novembro de 2013.

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

3 de dezembro de 2013. — O Ministro da Defesa Nacional, José 
Pedro Correia de Aguiar -Branco.

Nota Curricular

Licenciada em Tecnologias de Comunicação e Multimédia, pelo 
Instituto Superior da Maia, concluiu ainda diferentes ações de for-
mação entre os quais, um curso de Gestão Financeira. Nos últimos 
anos assumiu a gestão de diversos projetos de comunicação e relações 
públicas para instituições e empresas em diferentes setores de ativi-
dade, nomeadamente autarquias, ordens profissionais e organizações 
não  governamentais. Colaborou também na divulgação de diferentes 
projetos e eventos, nomeadamente através da produção de conteúdos 
jornalísticos e multimédia. Desde 2012 desempenhava funções na 
Presidência do Conselho de Ministros, no âmbito do projeto do novo 
Portal do Governo.

207455308 

 Autoridade Marítima Nacional

Portaria n.º 905/2013
O Almirante Autoridade Marítima Nacional, nos termos definidos 

na Portaria n.º 310/95, de 13 de abril, na sua redação atual conferida 
pela Portaria n.º 334/2013, de 14 de novembro, e no uso da compe-
tência delegada nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 10796/2011, de 
19 de agosto, de S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional (publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2011), e 
na sequência de proposta do Diretor -Geral da Autoridade Marítima, 
determina o seguinte:

Artigo único

É concedida a medalha de coragem, abnegação e humanidade, grau 
cobre, ao 31002696 Agente 1.ª Classe da Polícia Marítima Armando José 
Rodrigues Figueiredo, pelo importante serviço prestado na salvação de 
náufragos durante o ano 2013.

29 -11 -2013. — O Almirante Autoridade Marítima Nacional, José 
Carlos Torrado Saldanha Lopes, almirante.

207443466 

 Portaria n.º 906/2013
O Almirante Autoridade Marítima Nacional, nos termos definidos na 

Portaria n.º 310/95, de 13 de abril, na sua redação atual conferida pela 
Portaria n.º 334/2013, de 14 de novembro, e no uso da competência 
delegada nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 10796/2011, de 19 de 
agosto, de S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional (publicado no Diário 
da República, 2.ª série — N.º 168 — de 1 de setembro de 2011), e 
na sequência de proposta do Diretor -Geral da Autoridade Marítima, 
determina o seguinte:

Artigo único

É concedida a medalha de filantropia e dedicação, grau cobre, à 
2157693 assistente operacional Maria Teresa Costa Mendes Ambró-
sio, pelos importantes serviços prestados ao Instituto de Socorros a 
Náufragos.

29 de novembro de 2013. — O Almirante Autoridade Marítima Na-
cional, José Carlos Torrado Saldanha Lopes, almirante.

207442997 



35618  Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 13 de dezembro de 2013 

 Direção-Geral da Autoridade Marítima

Anúncio n.º 383/2013
1 — Faz -se público que a Capitania do Porto de Lagos promove o 

procedimento concursal abaixo indicado nos termos do artigo 12.º n.º 3 
e artigo 21.º n.º 1 e n.º 4 ambos do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de 
maio, na sua atual redação, e conforme disposto nos respetivos Planos 
de Ordenamento da Orla Costeira, para a atribuição de concessão para 
utilização privativa do Domínio Público Marítimo para a instalação e 
exploração de:

Praia do Castelejo — Vila do Bispo — Apoio Recreativo, conforme, 
Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sines -Burgau — publicado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 152/98 de 30 de dezembro

2 — As principais características das utilizações em causa, bem como 
as condições de elaboração das propostas, são as referidas na peça do 
procedimento concursal.

3 — O programa do procedimento encontra -se disponível para con-
sulta na Capitania do Porto de Lagos, sita na Avenida dos Descobrimen-
tos, 8600 -645 Lagos, com o telefone 282 788 464, endereço eletrónico: 
capitania.lagos@marinha.pt,durante as horas do expediente (9h00 às 
12h30 e das 14h00 às 17h00) desde o dia da publicação do anúncio até 
ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas.

4 — As propostas podem ser entregues até às 17h00 do 30.º (trigésimo) 
dia útil a contar do dia seguinte à data da publicação do presente anún-
cio, na Capitania do Porto de Lagos, na morada e horário referidos no 
ponto 3, ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso de receção 
para o mesmo endereço.

Obrigações/Serviços a prestar:
Equipamentos náuticos e embarcação de apoio adequados, limpos 

e arrumados;
Corredor de acesso sinalizado, zona de banhos no espelho de água 

associado sinalizado;
Segurança, vigilância e socorro de utentes dos equipamentos 

(c/ comunicação móveis);
Limpeza e conservação do espaço licenciado.
4 de dezembro de 2013. — O Capitão do Porto, Pedro Miguel Car-

valho Pinto.
207448497 

 ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas

Louvor n.º 1158/2013
Louvo o Capitão -de -mar -e -guerra, NII 20682, Nuno José de Melo Ca-

nelas Sobral Domingues, pela elevada competência técnico -profissional, 
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demons-
tradas no cumprimento das funções de Comandante do NRP Álvares 
Cabral, integrado na Força Naval da União Europeia (EUNAVFOR), 
no âmbito da Operação ATALANTA, na zona do Golfo de Áden e bacia 
da Somália, no período de 6 de abril a 6 de agosto de 2013, contribuindo 
para os esforços internacionais contra a pirataria.

Ao longo dos quatro meses em que decorreu a missão, o Capitão-
-de -mar -e -guerra Sobral Domingues demonstrou ser um Oficial muito 
ponderado, dotado de excelente capacidade de organização e de um 
apurado sentido das responsabilidades, a par de uma elevada compe-
tência técnico -profissional no comando do navio e da sua guarnição. 
Nesta participação nacional na Operação ATALANTA, o NRP Álvares 
Cabral foi o navio almirante da TF 465 e teve a bordo o Comando e 
Estado -Maior desta Força multinacional, ao serviço da União Europeia 
no combate à pirataria.

A sua capacidade de liderança foi determinante no sucesso português 
de comando da Força e nos excelentes resultados alcançados, designa-
damente, na efetiva proteção dos carregamentos de ajuda internacional 
no âmbito do World Food Program, das Nações Unidas, na dissuasão 
ao roubo e assalto a navios por parte dos piratas Somalis e, ainda, no 
controlo das atividades piscatórias no mar da Somália. Em complemento, 
a guarnição da Fragata Álvares Cabral, sob o comando determinado do 
Capitão -de -mar -e -guerra Sobral Domingues, desenvolveu um conjunto 
adicional de ações, tendo em vista, não só o estreitamento e o entrosa-
mento com outras missões da União Europeia na região, mas também 
a edificação de capacidades marítimas na região.

O significativo contributo prestado pelo “seu” navio projetou inequi-
vocamente, o nome de Portugal e o das suas Forças Armadas, naquela 
complexa área do Globo. Em complemento das tarefas executadas no 
âmbito da Operação ATALANTA, foram efetuadas atividades de vigilân-
cia, monitorização, seguimento e visita a navios suspeitos, em apoio da 
missão ACTIVE ENDEAVOUR, da NATO, conduzidas, quer durante a 
fase de trânsito para a área de Operações, quer, posteriormente, na fase 
de retração para Território Nacional.

Oficial muito sóbrio, soube sempre interpretar, de forma clara, as 
ordens e diretivas superiores, contribuindo com a sua ação de comando, 
para o sucesso das diferentes Port Call Visits realizados no decurso da 
sua missão. Destacam -se as visitas efectuadas aos portos de Mascate 
no Sultanato de Omã e, muito particularmente, a realizada a Pemba, em 
Moçambique, evento que contou com as presenças de S. Ex.ª o Ministro 
da Defesa Nacional e eu próprio. A visita a Pemba representou, para 
além do reatar das visitas da EUNAVFOR a este porto, uma excelente 
oportunidade para estreitar as relações entre a União Europeia, Portugal 
e Moçambique, no âmbito da Operação ATALANTA.

No desempenho das funções de Comandante do NRP Álvares Cabral 
destaca -se, ainda, a permanente dedicação e inexcedível capacidade de 
trabalho, aliados à sua inata capacidade de liderança e permanente preo-
cupação com o pessoal e com o navio sob o seu comando, permitindo -lhe 
granjear o respeito e admiração de todos, assim como garantir um bom 
estado de prontidão operacional dos sistemas da Fragata e um número 
muito reduzido de avarias.

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publi-
camente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que 
creditam o Capitão -de -mar -e -guerra Sobral Domingues, como sendo 
um Oficial de elevada craveira, cujos serviços por si prestados contri-
buíram significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 
missão das Forças Armadas na satisfação dos compromissos nacionais 
da União Europeia.

24 de outubro de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207447662 

 Louvor n.º 1159/2013
Louvo a Primeiro -tenente, NII 9101098, Ernestina Maria Santos Silva, 

pela elevada competência técnico -profissional, extraordinário desem-
penho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento 
das funções de Legal Advisor, no Quartel -General Embarcado (FHQ), 
da Força Naval da União Europeia (EUNAVFOR) para a Somália, na 
zona do Índico Ocidental, no período de 6 de abril a 6 de agosto de 2013, 
contribuindo para os esforços internacionais no combate à pirataria.

A Primeiro -tenente Santos Silva é uma Oficial de reconhecidas vir-
tudes militares, que ao serviço da EUNAVFOR demonstrou possuir 
elevadas competências técnico -profissionais, destacando -se em particular 
na área do Direito Internacional e nas matérias operacionais, designada-
mente no uso da Força no mar em que é reconhecida e escutada pelos 
seus pares na NATO e na União Europeia.

O exemplo da sua atitude, caraterizada pela exigência e rigor na análise 
das situações, que a faz demandar de modo inabalável o fundamento 
jurídico que sustenta decisões táticas e asseguram o cumprimento da 
missão e tarefas atribuídas a um comandante de forma sustentada, faz 
do seu aconselhamento, nos cenários complexos da atualidade, um apoio 
imprescindível no mar.

Da sua valia técnica e qualidade do trabalho de aconselhamento 
jurídico -legal ao CTF 465, relevando -se a sua participação, abrangente e 
duradoura na análise de situações possíveis, na elaboração de planos de 
contingência e na ligação às unidades da Força, resultou o imprescindível 
e correto apoio à decisão, colhendo a consideração e respeito de todos 
quantos com ela se relacionaram, dentro da EUNAVFOR e entre os seus 
pares no Quartel -General da Operação e nos diferentes FHQ presentes 
na área de operações do Índico.

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publi-
camente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que 
creditam a Primeiro -tenente Santos Silva como sendo uma excelente 
Oficial, que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de 
elevados dotes de caráter, em que se relevam a lealdade, o espírito de 
sacrifício, a abnegação e a coragem física e moral, da qual resultou o 
imprescindível e sempre correto aconselhamento ao Comandante da 
EUNAVFOR, contribuindo significativamente para a eficiência, pres-
tígio e cumprimento da missão das Forças Armadas na satisfação dos 
compromissos nacionais na União Europeia.

24 de outubro de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207447987 

 Louvor n.º 1160/2013
Louvo o Capitão -de -fragata, NII 24988, João Pedro Alves de Brito 

Monteiro da Silva pela forma altamente honrosa e brilhante como de-
sempenhou as funções de Force Headquarters (FHQ) Advisor e o cargo 
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CJ35 -Plans1, Future Operations -Plans 1, no Operational Headquarters 
(OHQ) da European Naval Force (EUNAVFOR), no Reino Unido, no 
período de 06 de janeiro a 06 de agosto de 2013, abrangendo o período 
do comando português da EUNAVFOR e contribuindo para os esforços 
internacionais no combate à pirataria.

O Capitão -de -fragata Monteiro da Silva é um excelente oficial, que 
demonstrou no cumprimento da sua missão no OHQ possuir elevadas 
capacidades de adaptação, determinação, iniciativa e sentido de respon-
sabilidade, tendo o seu desempenho sido objeto de referências muito 
elogiosas pelos comandantes da Operação e da Força.

Na execução da sua função de ligação entre comandos e com as auto-
ridades nacionais Portuguesas, o Capitão -de -fragata Monteiro da Silva 
pautou o seu desempenho pela assumida discrição que o caracteriza e pela 
forma exaustiva como identificou e alertou para possíveis problemas, 
apoiando permanentemente a ligação entre comandantes e respectivos 
estados -maiores, fornecendo elementos essenciais no apoio à decisão.

Em complemento, assumiu o cargo CJ35 -Plans1, permitindo -lhe 
manter atualizada a informação sobre a situação operacional e assegu-
rar, de forma cuidada e abrangente, as tarefas de planeamento entre 5 
a 30 dias, coordenando e supervisionando a ligação e a proteção aos 
navios do Programa Alimentar Mundial e do Gabinete de Apoio das 
Nações Unidas à Missão na Somália, tendo ainda a responsabilidade 
pela atribuição e emprego dos destacamentos autónomos de proteção 
de navios, incluindo os conceitos de operações, os procedimentos e as 
instruções operacionais padrão.

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publi-
camente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que 
creditam o Capitão -de -fragata Monteiro da Silva como sendo um Oficial 
de elevada craveira, que pautou sempre a sua atuação pela afirmação 
constante de elevados dotes de caráter, em que se relevam a lealdade, 
o espírito de sacrifício, a abnegação e a coragem física e moral, de que 
resultou o cabal cumprimento da sua missão, contribuindo de forma 
indelével para o desempenho do comando nacional da EUNAVFOR 
em 2013, devendo, por isso, os serviços por si prestados, serem consi-
derados, extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra e 
lustre para as Forças Armadas e para Portugal.

24 de outubro de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207447792 

 Louvor n.º 1161/2013
Louvo o Capitão-tenente, NII 20894, Elias Joaquim Véstia Cagarrinho 

pela elevada competência técnico-profissional, extraordinário desem-
penho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento 
das funções de Assistant Chief of Staff-Communications and Informa-
tion Systems, no Quartel-General Embarcado (FHQ), da Força Naval 
da União Europeia (EUNAVFOR) para a Somália, na zona do Índico 
Ocidental, no período de 6 de abril a 6 de agosto de 2013, contribuindo 
para os esforços internacionais no combate à pirataria.

O Capitão-tenente Véstia Cagarrinho é um Oficial brioso que ao ser-
viço da EUNAVFOR demonstrou possuir elevadas aptidões militares e de 
chefia, destacando-se pela determinação, pela iniciativa e eficácia, pelo 
espírito de cooperação, pelo sentido das responsabilidades e exemplo 
da sua atitude, caraterizada pela exigência, pela discrição e humildade 
perante os desafios, pela disponibilidade para apoiar e ajudar os cama-
radas e pelo espírito de grupo, que a todos contagiou e que contribuiu 
para os mais elevados padrões de desempenho coletivo.

Merece destaque a forma como preparou a missão numa área tão sensí-
vel quanto crítica como é o comando, controlo, comunicações e sistemas 
de informação, aplicando-se com denodo e brio pessoal e profissional 
no estudo rigoroso dos requisitos e da arquitetura de comunicações e 
redes, sem descurar as suas exigentes atribuições no treino e avaliação 
que assegurou em acumulação até ao dia de embarcar.

A natureza da operação, quer pela extensão da área onde decorre, quer 
pela dispersão dos meios imposta pelo seu dispositivo táctico, exige um 
robusto sistema de comunicações, comando e controlo. Aliando a sua 
extraordinária valia técnica a um caráter determinado e ponderado, o 
Capitão-tenente Vestia Cagarrinho soube sempre encontrar as soluções 
mais eficazes para otimizar a operacionalidade das redes, mesmo quando 
os problemas sentidos se localizavam fora da sua área de responsabi-
lidade, assegurando assim, em permanência, a disponibilidade de um 
vetor fundamental para a ação de comando e para o cumprimento da 
missão do CTF 465.

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publi-
camente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que 
creditam o Capitão-tenente Véstia Cagarrinho como sendo um Oficial 
distinto e de elevada craveira, que pautou sempre a sua atuação pela 
afirmação constante de elevados dotes de caráter, em que se relevam a 
lealdade, o espírito de sacrifício, a abnegação e a coragem física e moral, 
contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumpri-

mento da missão das Forças Armadas na satisfação dos compromissos 
nacionais na União Europeia.

24 de outubro de 2013. — O Chefe do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207447913 

 Louvor n.º 1162/2013
Louvo o Primeiro -sargento Fuzileiro, NII 9810299, João Leonídio 

Rodrigues Pinheiro, pela elevada competência técnico -profissional, 
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demons-
tradas no cumprimento das funções de Chefe do Pelotão de Abordagem 
do NRP Álvares Cabral, enquanto Força Nacional Destacada (FND), 
integrada na Força Naval da União Europeia (EUNAVFOR), no âmbito 
da Operação ATALANTA, na zona do Golfo de Áden e bacia da Somália, 
no período de 06 de abril a 06 de agosto de 2013, contribuindo para os 
esforços internacionais no combate à pirataria.

Nesta missão, enquanto Força Nacional Destacada, o NRP Álvares 
Cabral cumpriu uma exigente e prolongada participação na Opera-
ção ATALANTA, na qual assumiu as funções de navio -almirante da 
EUNAVFOR, tendo embarcado o Estado -Maior Internacional, sob co-
mando português, durante a 14.ª rotação desta Operação.

No decorrer da Operação ATALANTA o Primeiro -sargento Rodri-
gues Pinheiro revelou ser um militar com elevada competência técnica, 
extraordinária dedicação, espírito de sacrifício e permanente dispo-
nibilidade para o serviço. Este conjunto de qualidades, aliadas à sua 
extraordinária capacidade de liderança, conduziu a equipa de abordagem 
a um excecional desempenho, garantindo ao Comandante do navio, em 
permanência, uma capacidade orgânica, eficaz, robusta e indispensável 
ao cumprimento da missão.

No âmbito da defesa própria do navio é de realçar o elevado mérito 
do Primeiro -sargento Rodrigues Pinheiro, na forma como liderou e criou 
um destacamento coeso, motivado e permanentemente disponível, onde 
soube integrar da melhor forma todos os militares e onde, através de 
um trabalho de equipa bem planeado, conseguiu garantir, durante toda 
a missão, especialmente nos portos com aviso de ameaça mais elevado, 
a segurança e a permanente capacidade de resposta do NRP Álvares 
Cabral, contra a ameaça assimétrica.

O Primeiro -sargento Rodrigues Pinheiro integrou a sua equipa a bordo 
da Fragata de forma irrepreensível, motivada, com elevados índices 
de operacionalidade e de prontidão, o que possibilitou uma eficácia 
inquestionável na condução das abordagens e na defesa e segurança do 
NRP Álvares Cabral.

Pelo exposto e por ter revelado elevada competência, extraordinário 
desempenho e relevantes qualidades pessoais, é de inteira justiça dar 
público testemunho dos serviços prestados pelo Primeiro -sargento Ro-
drigues Pinheiro, sendo igualmente merecedor de destaque e apontado 
como exemplo a seguir, pelos serviços por si prestados, terem contri-
buído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 
missão das Forças Armadas na satisfação dos compromissos nacionais 
na União Europeia.

24 de outubro de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207448383 

 Louvor n.º 1163/2013
Louvo o Capitão -tenente, NII 21794, Marco António Neto 

Mendes Coimbra, pela elevada competência técnico -profissional, 
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais de-
monstradas no cumprimento das funções de Chefe do Destacamento 
de Helicópteros do NRP Álvares Cabral, enquanto Força Nacional 
Destacada (FND), integrada na Força Naval da União Europeia 
(EUNAVFOR), no âmbito da Operação ATALANTA, na zona do 
Golfo de Áden e bacia da Somália, no período de 6 de abril a 6 
de agosto de 2013, contribuindo para os esforços internacionais 
no combate à pirataria.

Nesta missão, enquanto Força Nacional Destacada, o NRP Álvares 
Cabral cumpriu uma exigente e prolongada participação na Operação 
ATALANTA, na qual assumiu as funções de navio -almirante da EUNA-
VFOR, tendo embarcado o Estado -Maior Internacional, sob comando 
português, durante a 14.ª rotação desta Operação.

No cumprimento das suas atribuições, o Capitão -tenente Mendes Coim-
bra demonstrou uma elevada competência técnica, um grande espírito de 
sacrifício e máxima disponibilidade para o serviço. Mercê desta louvável 
atitude, como chefe do Destacamento de Helicópteros, revelou ser um 
precioso auxiliar do Chefe de Departamento e soube, ao mesmo tempo, 
garantir a permanente eficácia e segurança na operação destes meios 
orgânicos, mesmo perante missões de grande exigência operacional, que 
ocorreram em condições muito difíceis, ou mesmo marginais.
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No âmbito da Operação ATALANTA, fruto da sua liderança e capa-
cidade técnica, foi possível manter uma elevada taxa de prontidão da 
aeronave (de 98 %) e a realização de mais de 80 horas de voo, das quais 
se destacam as inúmeras missões de recolha de informação na costa da 
Somália. Do mesmo modo importa relevar a sua ação no planeamento e 
condução dos voos de transporte de altas entidades políticas e militares 
da Somália e da União Europeia, de e para o aeroporto de Mogadíscio, 
missão com uma envolvente particularmente complexa, que foi execu-
tada com segurança e eficácia.

O Capitão -tenente Mendes Coimbra revelou sempre uma forte mo-
tivação, dedicação ao serviço, espírito de cooperação e capacidade de 
liderança, tendo a sua ação, mercê destas qualidades, garantido a dispo-
nibilidade e utilização eficiente, eficaz e em segurança do helicóptero 
orgânico, contribuído de forma inquestionável para o cumprimento da 
missão.

Pelo exposto e por ter revelado elevada competência, extraordinário 
desempenho e relevantes qualidades pessoais, é de inteira justiça dar 
público testemunho dos serviços prestados pelo Capitão -tenente Mendes 
Coimbra, sendo igualmente merecedor de destaque e apontado como 
exemplo a seguir, pelos serviços por si prestados, terem contribuído 
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da mis-
são das Forças Armadas na satisfação dos compromissos nacionais na 
União Europeia.

24 de outubro de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207448342 

 Louvor n.º 1164/2013
Louvo o Segundo -tenente, NII 21401, Pedro Torres dos Santos Vacas 

de Carvalho pela elevada competência técnico -profissional, extraordi-
nário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no 
cumprimento das funções de Chefe do Serviço de Navegação do NRP 
Álvares Cabral, navio -almirante da Força Naval da União Europeia 
(EUNAVFOR) para a Somália, na zona do Índico Ocidental, no perío do 
de 6 de abril a 6 de agosto de 2013, contribuindo para os esforços inter-
nacionais no combate à pirataria.

No exercício das suas funções, o Segundo -tenente Vacas de 
Carvalho prestou um apoio excecional ao Comandante da Força 
e ao Quartel -General Embarcado (FHQ) na condução das opera-
ções, em particular no que respeita à condução da navegação da 
EUNAVFOR, ao apoio meteorológico e oceanográfico (METOC) 
e à previsão dos efeitos e consequências das condições METOC 
prevalecentes na execução da missão, assumindo na prática, de 
forma cabal e com a generosidade, profissionalismo, exatidão e 
espírito de missão que se lhe reconhece, as funções essenciais de 
Staff Navigation Officer.

O Segundo -tenente Vacas de Carvalho é um Oficial que consolidou 
uma assinalável experiência operacional na sua curta carreira, acumu-
lando já mais de 11000 de horas de navegação embarcado em fragatas, 
parte significativa cumpridas em missão no Índico em operações de 
combate à pirataria. No apoio ao FHQ e ao CTF demonstrou possuir 
um caráter sólido e distintas virtudes militares, destacando -se a deter-
minação e o sentido da disciplina, que conjugou com uma excecional 
capacidade de trabalho e conhecimentos profissionais. No desempenho 
das suas funções elaborou fiéis previsões meteorológicas e oceanográfi-
cas, definindo as áreas mais prováveis para a ação dos grupos de piratas, 
tornando -se numa peça fundamental para a elaboração de opções de 
manobra e na implementação duma disposição otimizada aos objetivos 
operacionais estabelecidos.

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer pu-
blicamente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais 
que creditam o Segundo -tenente Vacas de Carvalho como sendo um 
excelente Oficial, que pautou sempre a sua atuação pela afirmação 
constante de elevados dotes de carácter, em que se relevam a lealdade, 
o espírito de sacrifício, a abnegação e a coragem física e moral, contri-
buindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 
missão das Forças Armadas na satisfação dos compromissos nacionais 
na União Europeia.

24 de outubro de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207448164 

 Louvor n.º 1165/2013
Louvo o Sargento -ajudante, NII 408085, Fernando Jorge Fernandes 

Ramalheira Amaral pela elevada competência técnico -profissional, 
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demons-
tradas no cumprimento das funções de Air Plans Assistant (N51), no 
Quartel -General Embarcado (FHQ) da Força Naval da União Europeia 

(EUNAVFOR) para a Somália, na zona do Índico Ocidental, no perío do 
de 6 de abril a 6 de agosto de 2013, contribuindo para os esforços inter-
nacionais no combate à pirataria.

O Sargento -ajudante Ramalheira Amaral possui uma consolidada 
experiência de embarque e de participação em operações, expressa 
em mais de 24000 horas de navegação acumuladas, sendo que parte 
significativa foram efetuadas no controlo de aeronaves. Sendo pro-
fundamente conhecedor e experiente no planeamento de operações de 
voo, com meios aéreos orgânicos, abraçou com desassombro e grande 
eficácia o aconselhamento relativo ao emprego das aeronaves orgânicas 
da Força, contribuindo para a coordenação do seu emprego na área de 
operações. Salienta -se ainda a forma como contribuiu para a elabora-
ção do planeamento e das ordens de missão relativas ao emprego das 
aeronaves de patrulha marítima que integraram a TF 465, assim como 
na consolidação da ordem de tarefa diária relativa às missões dos He-
licópteros, os quais chegaram a ultrapassar uma dezena e efetuaram ao 
longo dos 122 dias de missão mais de 700 missões de reconhecimento 
e de busca de superfície.

No desempenho das funções e tarefas indicadas, o Sargento -ajudante 
Ramalheira Amaral demonstrou possuir elevadas qualidades militares e 
técnico -profissionais, destacando -se a forma cuidada como elaborou os 
planeamentos e como estabeleceu excelentes relações de trabalho com 
os demais membros do FHQ, com os comandantes de destacamento 
aéreo embarcados nos diversos navios e com os órgãos de coordenação 
aérea.

Extremamente dedicado e de postura discreta, dotado duma elevada 
capacidade de trabalho e de um apurado sentido das responsabilida-
des, acompanhou a execução de 162 missões aéreas de aeronaves de 
patrulha marítima, com um desempenho consistente, profissional e 
seguro, o qual mereceu elogios dos seus pares e contribuiu para afir-
mar o reconhecimento do desempenho do FHQ e comando nacional 
da EUNAVFOR.

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer pu-
blicamente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais 
que creditam o Sargento -ajudante Ramalheira Amaral como sendo um 
excelente Militar, que pautou sempre a sua atuação pela afirmação 
constante de elevados dotes de caráter, em que se relevam a lealdade, 
o espírito de sacrifício, a abnegação e a coragem física e moral, contri-
buindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 
missão das Forças Armadas na satisfação dos compromissos nacionais 
na União Europeia.

24 de outubro de 2013. — O Chefe do Estado -Maior -General das 
Forças Armadas, Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

207448278 

 MARINHA

Superintendência dos Serviços do Pessoal

Despacho n.º 16202/2013
Manda o vice -almirante Chefe do Estado -Maior da Armada interino, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 68.º do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas (EMFAR), após despacho conjunto n.º 7178/2013, 
de 24 de maio, do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro 
da Defesa Nacional, promover por diuturnidade ao posto de primeiro-
-marinheiro, o segundo -marinheiro da classe de fuzileiros em regime 
de Contrato:

9825506 Edmilson Sérgio Amaral da Fonseca que satisfaz as con-
dições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente, nos 
artigos 299.º e 305.º do mencionado estatuto, a contar de 3 de dezem-
bro de 2013, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de 
acordo com o n.º 2 do artigo 68.º, ambos daquele estatuto. A promoção 
é efetuada ao abrigo da faculdade prevista no n.º 2 do artigo 6.º da 
Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, para satisfação de necessidades 
de carácter operacional da Marinha, designadamente de desempe-
nho de funções em unidades operacionais e para a formação, treino, 
aprontamento e sustentação operacional. A promoção produz efeitos 
remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do presente despacho, 
nos termos da alínea a) do n.º 7 do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, 
de 31 de dezembro, ficando colocado na 1.ª posição remuneratória do 
novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Esta praça, uma vez promovida, deverá ser colocada na lista de antigui-
dade do seu posto e classe à esquerda do 9815607 primeiro -marinheiro 
FZ RC Renato João Pereira Biscaia.

4 de dezembro de 2013. — O Chefe do Estado -Maior da Armada, 
interino, João da Cruz de Carvalho Abreu, vice -almirante.

207448886 
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 EXÉRCITO

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército

Despacho n.º 16203/2013
1 — Ao abrigo do n.º 4 do Despacho n.º 12765/2012 de 17 de setembro 

de 2012, do General Chefe do Estado -Maior do Exército, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 189 de 28 de setembro de 2012, subde-
lego no diretor da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação, 
major -general José Filipe da Silva Arnaut Moreira, a competência para 
autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços 
e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 50 000,00.

2 — A competência referida no número anterior pode ser subdelegada, 
no todo ou em parte, no comandante do Regimento de Transmissões.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 27 de junho de 
2013, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados 
pelo diretor da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação, que 
se incluam no âmbito desta subdelegação de competências.

8 de outubro de 2013. — O Comandante das Forças Terrestres, Carlos 
António Corbal Hernandez Jerónimo, tenente -general.

207441887 

 FORÇA AÉREA

Comando Aéreo

Despacho n.º 16204/2013
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo artigo 35.º do 

Código do Procedimento Administrativo, delego, sem possibilidade de 
subdelegação, no Comandante da Base Aérea n.º 1, Coronel PILAV/
062305 -K Rui José dos Santos Pedroso Pinheiro de Freitas, a compe-
tência para fixar os períodos de funcionamento dos respetivos serviços, 
os regimes de prestação de trabalho e os horários mais adequados, bem 
como para autorizar a realização de trabalho extraordinário e em dia de 
descanso semanal, descanso complementar e feriado, de acordo com o 
previsto nos artigos 5.º, 6.º e 34.º do Decreto -Lei n.º 259/98, de 18 de 
agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 264/89, 
de 18 de agosto.

2 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 20 de setembro 
de 2013, ficando deste modo ratificados os atos entretanto praticados 
pela entidade delegada que se incluam no âmbito da presente delegação 
de competências.

31 de outubro de 2013. — O Comandante, João José Carvalho Lopes 
da Silva, TGEN/PILAV.

207444632 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Autoridade Nacional de Proteção Civil

Louvor n.º 1166/2013
Por proposta do Comandante Operacional Distrital de Lisboa, Elísio 

Lázaro de Oliveira, louvo, individualmente, os colaboradores do Co-
mando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, técnico superior 
José Augusto Fonseca de Sousa Seco, técnico superior Maria Isabel 
Vazquez Vicedo Ferreira da Rocha, técnico superior Henrique Manuel 
Carvalho Vicêncio, assistente técnico Carla Marina Mota Ginja Simões 
Ribeiro, assistente técnico Maria da Conceição Correia Carril, assis-
tente técnico Rosa Maria da Conceição Pereira Meira Grifo, assistente 
técnico Fernando José da Costa Marinho, assistente técnico Ana Isabel 
Damas Andrade e assistente técnico Isabel Maria Gomes Matias Martos 
Ribeiro, pela dedicação, zelo e elevada competência profissional no 
desempenho das suas funções no Comando Distrital de Operações de 
Socorro de Lisboa.

Colaboradores com elevado sentido de responsabilidade e empenho, 
sempre responderam às solicitações colocadas com total disponibilidade, 
contribuindo de forma relevante para a eficácia, prestígio e cumprimento 
da missão do CDOS de Lisboa, demonstrando ainda elevado sentido 
crítico, espírito de iniciativa e recetividade a novos desafios.

 Louvor n.º 1167/2013
Por proposta do Comandante Operacional Distrital de Lisboa, 

Elísio Lázaro de Oliveira, louvo o 2.º Comandante Operacional 
Distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, 
licenciado André Filipe Gomes Ramos Macedo Fernandes, pela 
competência e dedicação que tem vindo a demonstrar no exercício 
das suas funções.

Técnico com grande dedicação e capacidade de realização evidenciou 
disponibilidade para aceitar novas atividades e executá -las com grande 
sentido de responsabilidade.

Colaborador dotado de um carácter empreendedor e dinâmico, 
com elevado sentido de lealdade, contribuiu decisivamente, de forma 
abnegada e rigorosa, para a realização dos objetivos estratégicos 
e operacionais do Comando Distrital de Operações de Socorro de 
Lisboa.

Para além das suas notáveis qualidades pessoais e inexcedível de-
dicação, demonstrou ser possuidor de grandes capacidades, superando 
com brio, profissionalismo, prontidão e diligência, todas as tarefas que 
lhe foram cometidas.

Sendo portador de um profundo sentido de dever público, entendo ser 
de toda a justiça conceder ao 2.º CODIS de Lisboa, André Fernandes, 
o reconhecimento do seu desempenho, que qualifico de meritório e 
exemplar, através deste público Louvor.

12 de novembro de 2013. — O Presidente, Manuel Mateus Couto, 
tenente -general.

207442859 

 Louvor n.º 1168/2013
Por proposta do Comandante Operacional Distrital de Lisboa, Elísio 

Lázaro de Oliveira, louvo, individualmente, os operadores de tele-
comunicações, Carlos Luís de Jesus Silva, Luís Manuel do Espírito 
Santo Ramos, Pedro Gonçalves Guerra, João Pedro Mendes Pinto, 
José Carlos Bento Miranda, Hugo Miguel Diogo Jorge, Pedro Miguel 
Carneiro Machado, Ana Cristina Carvalho Casimiro, Ângela Sofia 
Gomes Moreno, Carla Alexandra de Araújo Gualdino Ribeiro, Carlos 
José Ferreira Bautista, Maria Inês de Carvalho Moura Morais Codeço, 
João Rodrigo Ribeiro Cobra, João Miguel Matos Paulo, Jorge Manuel 
Gaspar Ferreira, Nuno Miguel Mendes Louçada Coelho, Pedro Filipe 
Domingos Almeida Santos, Rui Gonçalo Fernandes Aguiar, Rui Sérgio 
Ramos Costa, Sandra Sofia Oliveira da Rocha Matias Simões, Telmo José 
Reis Santos e Ana Raquel Martins Alegre Jorge, pela dedicação, zelo e 
elevada competência profissional com que desempenham funções na 
Sala de Operações e Comunicações do Comando Distrital de Operações 
de Socorro de Lisboa.

Colaboradores com elevado sentido de responsabilidade e empenho, 
sempre responderam de forma exemplar e com total disponibilidade 
às solicitações que lhes foram colocadas, contribuindo de forma re-
levante para a eficácia, prestígio e cumprimento da missão do CDOS 
de Lisboa, demonstrando elevado espírito de iniciativa e recetividade 
a novos desafios.

Pelos atributos enunciados, são os Operadores de Telecomunicações 
referenciados, merecedores que o seu desempenho muito meritório seja 
reconhecido através deste público Louvor.

12 de novembro de 2013. — O Presidente, Manuel Mateus Couto, 
tenente -general.

207442972 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direção-Geral da Administração da Justiça

Despacho (extrato) n.º 16205/2013
Por meu despacho de 04.12.2013:
Liliana Isabel Marques Azevedo de Almeida Dias, escrivã auxiliar do 

Tribunal de Comarca de Santa Maria Feira, autorizada a permuta, para 
idêntico lugar do Tribunal de Comarca de Oliveira de Azeméis.

Pelos atributos enunciados são os colaboradores referenciados mere-
cedores que o seu desempenho seja reconhecido através deste público 
louvor.

12 de novembro de 2013. — O Presidente, Manuel Mateus Couto, 
tenente -general.

207443011 
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 Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos 
da Justiça, I. P.

Aviso (extrato) n.º 15174/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Fi-

nanceira e Equipamentos da Justiça, I. P., de 13 de setembro de 2013, 
e nos termos do n.º 4, do artigo 27.º do Estatuto de Pessoal Dirigente 
(aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as respetivas 
alterações), cessou a licenciada Marta Henriques Jacinto, a seu pedido, 
o exercício do cargo dirigente que ocupava, em regime de substituição, 
como coordenadora do Núcleo de Arquitetura de Serviços e Plataformas 
Partilhadas, do Departamento de Arquitetura de Sistemas, com efeitos 
a 30 de setembro de 2013.

3 de dezembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Carlos 
Brito.

207443158 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Aviso n.º 15175/2013
Nos termos e para o efeito do disposto nos artigos 57.º e 58.º do 

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Pú-
blicas (EDTFP), aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, 
notifica -se, Eduarda Maria Castanheira Pereira Teixeira Henriques, 
assistente técnica a exercer funções no Departamento de Identifica-
ção Civil de Lisboa, arguida no procedimento disciplinar autuado 
nos serviços centrais do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., 
sob o n.º 11Div2013/SAIGS, de que, por deliberação do Conselho 
Diretivo desse Instituto, datada de 07/11/2013, lhe foi aplicada a 
pena disciplinar de suspensão por trinta dias, por violação culposa 
do dever de assiduidade, nos termos do disposto nos artigos 3.º n.º 1 
alínea i) e n.º 11, 9.º n.º 1 al. c), e 10.º n.º 3 e 4, todos do sobredito 
Estatuto Disciplinar

A pena começará a produzir efeitos no décimo quinto dia posterior à 
publicação do presente aviso.

3 de dezembro de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
José Ascenso Nunes da Maia.

207445791 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 16206/2013
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 92.º do Decreto-Lei 

n.º 176/2006, de 30 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 128/2013, de 5 de setembro, o INFARMED – Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P (INFARMED, I.P.) pode 
autorizar a utilização em Portugal de medicamentos não possuidores de 
qualquer das restantes autorizações previstas naquele diploma, ou que, 
possuindo uma dessas autorizações, não esteja efetivamente comer-
cializado, quando, para além de outras situações, sejam consideradas, 
mediante justificação clínica, imprescindíveis à prevenção, diagnóstico 
ou tratamento de determinadas patologias, através de autorizações de 
utilização excecional (AUE).

As AUE são, na sua maioria, concedidas para medicamentos incluídos 
no Formulário Nacional de Medicamentos, que as instituições hospita-
lares do SNS necessitam de adquirir de forma recorrente.

Presentemente, cada instituição hospitalar do Serviço Nacional de 
saúde (SNS) adquire estes medicamentos individualmente.

A aquisição centralizada dos medicamentos, que têm vindo a ser 
recorrentemente objeto de aquisição ao abrigo de AUE, permitirá a 
obtenção de poupanças, a criação de sinergias e o aumento de produti-
vidade, assim como promoverá a eficácia e eficiência nas instituições 
do SNS, libertando-se dos procedimentos de aquisição.

A SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. 
(SPMS, E.P.E.), tem por missão centralizar, otimizar e racionalizar 
a aquisição de bens e disponibilizar serviços de logística, possuindo 
atribuições em matéria de estratégica de compras, procedimentos 
pré-contratuais, contratação pública, logística interna, pagamentos e 
monitorização de desempenho.

Por seu turno, a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 
(ACSS, I.P.), tem por missão assegurar a gestão dos recursos financeiros 
do Ministério da Saúde e do SNS, cabendo-lhe efetuar transferências 
e pagamentos de serviços prestados para as Administrações Regionais 
de Saúde, I.P., e serviços estabelecidos integrados no SNS ou por ele 
financiados, bem como os encargos decorrentes da contratação de ser-
viços com a SPMS, E.P.E..

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 5.º, 7.º, 9.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, determino:

1. A aquisição de medicamentos, constantes de lista a divulgar pelo 
INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde, I.P (INFARMED, I.P.), ao abrigo da autorização de utilização 
excecional nas condições previstas na alínea a) do nº 1 do artigo 92º do 
Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 128/2013, de 5 de setembro, de que os hospitais do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) necessitem, é obrigatoriamente realizada em termos 
centralizados pela SPMS- Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 
E.P.E. (SPMS, E.P.E.).

2. A lista referida no número anterior abrange exclusivamente medi-
camentos incluídos no Formulário Nacional de Medicamentos.

3. É vedada aos hospitais do SNS a adoção de procedimentos tendentes 
a novas contratações diretas, ou a renovações contratuais, relativas à 
aquisição dos medicamentos abrangidos pelo n.º 1 fora do sistema de 
aquisição centralizado instituído pelo presente despacho.

4. A lista referida no nº 1 é objeto de atualização ou revisão pelo 
INFARMED, I.P., sempre que tal se justifique, designadamente, em 
função da análise das necessidades agregadas de aquisição. 

5. Os hospitais do SNS comunicam ao INFARMED, I.P., as quantida-
des dos medicamentos abrangidos pelo n.º 1 que necessitam para um ano.

6. A comunicação a que se refere o número anterior é apresentada ao 
INFARMED, I.P., pela Direção Clínica, mediante prévia autorização do 
respetivo órgão máximo de gestão.

7. A comunicação a que se refere o n.º 5 vale como pedido de AUE 
relativo aos medicamentos em causa.

8. O INFARMED, I.P., comunica a cada hospital do SNS, a iden-
tificação dos medicamentos autorizados e o número de unidades au-
torizadas.

9. O INFARMED, I.P., comunica à SPMS, E.P.E., os medicamen-
tos autorizados e o número de unidades autorizadas, por hospital do 
SNS, bem como os preços máximos de aquisição dos medicamentos 
incluídos na lista a que se refere o n.º 1, que servirão como preços 
base para efeitos dos procedimentos pré-contratuais com vista à sua 
aquisição.

10. O preço máximo de aquisição de cada medicamento é determinado 
pelo INFARMED, I.P., de acordo com os seguintes critérios:

a) A média do preço de venda ao armazenista (PVA) em vigor nos 
países de referência para a mesma substância ativa, dosagem e forma 
farmacêutica, sem taxas ou impostos;

b) Os países de referência mencionados na alínea anterior corres-
pondem a um conjunto composto pelos três anualmente definidos por 
portaria do membro do Governo responsável pela área da saúde nos 
termos previstos no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 112/2011, 
de 29 de novembro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 152/2012, de 12 
de julho, e 34/2013, de 27 de fevereiro, e, também pela Itália, Reino 
Unido e Alemanha;

c) No caso de não existir a mesma substância ativa, dosagem e forma 
farmacêutica em qualquer dos países de referência, o fator PVA a con-
siderar para a formação do preço base é a média do PVA, sem taxas ou 
impostos, praticado no conjunto de países composto pela Itália, Reino 
Unido e Alemanha e pelos remanescentes países definidos pela portaria 
referida na alínea anterior, caso existam.

Karilin Adelina de Oliveira Pinto, escrivã auxiliar do Tribunal de 
Comarca de Oliveira de Azeméis, autorizada a permuta, para idêntico 
lugar do Tribunal de Comarca de Santa Maria Feira

Prazo para início de funções: 2 dias

5 de dezembro de 2013. — O Diretor -Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207454782 
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 Despacho n.º 16207/2013
A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), 

tem por missão centralizar, otimizar e racionalizar a aquisição de bens 
e serviços e disponibilizar serviços de logística, possuindo atribuições 
em matéria de estratégia de compras, procedimentos pré-contratuais, 
contratação pública, logística interna, pagamentos e monitorização de 
desempenho.

Por força do disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 19/2010, 
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 108/2011 de 17 de novembro, a 
SPMS, E. P. E., é considerada central de compras.

No âmbito das suas competências, a SPMS, E. P. E., levou a 
efeito o concurso público para a celebração de contratos públicos 
de aprovisionamento (CPA) com vista ao fornecimento de Stents, 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 09/05/2013 
e no Jornal Oficial da União Europeia n.º 2013/S 091-154943, de 
11/05/2013.

Assim, e nos termos conjugados do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro, e do n.º 10 do artigo 4.º 
do Decreto-Lei n.º 19/2010, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 108/2011, de 17 de novembro, determina-se:

1 — A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, 
E. P. E.), divulga, através do Catálogo de Aprovisionamento Público 
da Saúde (Catálogo), no site www.catalogo.min-saude.pt, todas as ca-
racterísticas dos produtos abrangidos por contratos públicos de apro-
visionamento (CPA), que estabelecem as condições de fornecimento 
de Stents.

2 — É obrigatória a aquisição ao abrigo dos CPA constantes do 
Anexo ao presente Despacho, para as Instituições e Serviços do Serviço 
Nacional de Saúde, salvo dispensa conferida por despacho do membro 
do Governo responsável pela área da saúde.

3 — A aquisição deve ser feita nos termos do artigo 259.º do Código 
dos Contratos Públicos, com respeito do critério do mais baixo preço 
unitário e da cláusula 4ª, constante do caderno de encargos.

4 — As condições de fornecimento estabelecidas ao abrigo do CPA 
devem ser comunicadas à SPMS, E. P. E.

5 — Os CPA celebrados ao abrigo do CP 2013/34, têm a duração de 
um ano, sendo prorrogados até ao limite máximo de três anos, salvo se, 
após o 1.º ano, for denunciado por qualquer das partes com antecedência 
mínima de 60 dias.

6 — Todas as alterações às condições de aprovisionamento entram em 
vigor no dia seguinte ao da respetiva autorização pela SPMS, E. P. E., 
que as publicam no Catálogo.

7 — O presente Despacho produz efeitos a partir da data da sua 
assinatura.

3 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira. 

  

  
 207442875 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 16208/2013
Considerando o pedido de regresso da situação de licença sem ven-

cimento da assistente técnica Maria Luísa Bairrão Oliveira Falcão de 
Carvalho Ferreira;

Considerando que a referida trabalhadora, à data do início da licença, 
pertencia ao quadro de pessoal da Direção -Geral das Instalações e Equi-
pamentos da Saúde, a qual foi extinta pelo Decreto -Lei n.º 158/2003, 
de 18 de julho;

Considerando que, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 20.
º daquele diploma, a trabalhadora foi afeta ao quadro de supranume-
rários, nos termos do Decreto -Lei n.º 193/2002, de 25 de setembro, 
criado para o efeito junto do, então, Departamento de Modernização 
e Recursos da Saúde, conforme Despacho conjunto n.º 1057/2003, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 274, de 26 de novem-
bro, retificado pela Retificação n.º 1629/2005 (DR, 2.ª série, n.º 188, 
de 29 de setembro) e, ainda, Retificação n.º 1565/2004, (DR, 2.ª série, 
n.º 197, de 21 de agosto);

Considerando o disposto no n.º 10 do artigo 13.º e dos artigos 
19.º e 47.º -A, da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pela 
Lei n.º 11/2008, de 20 de fevereiro, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro e Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, determino a co-
locação em situação de mobilidade especial, da trabalhadora Maria 
Luísa Bairrão Oliveira Falcão de Carvalho Ferreira, com efeitos a 
22 de novembro de 2013, no início da fase da transição, com direito 
a ser remunerada apenas após o primeiro reinício de funções, nos 
seguintes termos:

Vínculo: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado

Carreira: Assistente técnica

11. Compete à SPMS, E.P.E., o exercício das competências de entidade 
adjudicante incluindo a de tomar a decisão de contratar.

12. O processo logístico associado à entrega, receção e distribuição 
dos medicamentos é assegurado diretamente entre o fornecedor e as 
instituições hospitalares.

13. No âmbito das suas competências, a ACSS, I.P., efetuará a reten-
ção das verbas referentes ao pagamento dos compromissos assumidos 
pelas instituições hospitalares no âmbito do processo de centralização 
das compras previsto no presente despacho.

14. A ACSS, I.P., o INFARMED, I.P., e a SPMS, E.P.E., aprovam, por 
circular informativa, no âmbito das respetivas competências definidas 
pelo presente despacho, as instruções necessárias ao cumprimento do 
que no mesmo se dispõe.

15. Até à conclusão dos procedimentos pré-contratuais visando a 
aquisição centralizada prevista neste despacho, bem como a subse-
quente tramitação e disponibilização dos medicamentos, mantêm-se os 
procedimentos de autorização e aquisição vigentes à data do presente 
despacho.

16. Os medicamentos não previstos na lista a divulgar pelo INFAR-
MED, I.P., continuam a observar os procedimentos de autorização e 
aquisição vigentes à data do presente despacho.

17. O presente despacho entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte 
ao da sua publicação.

3 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207445378 
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 Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 15176/2013
Faz -se público que, em cumprimento do disposto no n.º 30 do Re-

gulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau de Consultor e de 
Provimento na Categoria de Chefe de Serviço da Carreira Médica 
Hospitalar, aprovado pela Portaria n.º 177/97, de 11 de março foi, por 
deliberação do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema 
de Saúde, I. P., de 28 -11 -2013, homologada a lista de classificação 
final dos candidatos, no âmbito do Concurso de habilitação ao grau de 
consultor da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso n.º 848/2005 
(2.ª série), publicado no Diário da República n.º 21, de 31 de janeiro, 
da área profissional abaixo indicada:

Radiodiagnóstico — Júri n.º 3 (ARS Centro, Alentejo, Algarve, 
RA Açores e RA Madeira)

Dr.ª Ana Marta Henriques Lopes da Costa Marques — aprovado
Dr.ª Ana Rita Pires Ribeiro — aprovado
Dr. Ângelo Alberto Baptista Ribeiro — aprovado
Dr. Joaquim Agostinho Moreira de Carvalho — aprovado
Dr. José Manuel Galvão Afonso Filipe — aprovado
Dr.ª Luísa Maria de Oliveira Camacho — aprovado
Dr.ª Maria Helena das Dores Tareco Rosa Martelo — aprovado
Dr. Maria Isonda Pereira Pires — aprovado
Dr.ª Maria José Temudo Noruegas — aprovado
Dr.ª Maria Paula da Fonseca de Castro Carneiro Oliveira — aprovado
Dr. Pedro António de Mascarenhas Santos Belo Soares — aprovado
Dr. Rui Alberto Silva Basto Teixeira — aprovado
Dr.ª Zélia Maria Nunes Páscoa Soares do Rego — aprovado

De acordo com o disposto no n.º 31.1 do Regulamento supracitado, 
a data de obtenção do grau de consultor dos médicos aprovados cons-
tantes desta lista reporta -se a 26 de março de 2013, data de publica-
ção da primeira lista da presente área profissional, conforme o aviso 
n.º 4288/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 
26 de março de 2013.

2 de dezembro de 2013. — A Coordenadora da Unidade de Apoio à 
Gestão, Celeste Terêncio da Silva.

207443628 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 15177/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Conselho Diretivo de 29/08/2013 

e 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 remissão do n.º 2 do artigo 73.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e do artigo 19.º, do Decreto -Lei 
n.º 248/2009, de 22 de setembro, torna -se público que Ana Lina Martins 
Teixeira, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência 
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, I. P. para desempenho de funções na categoria de enfermeiro, da 
carreira especial de enfermagem, no ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, 
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para 
efeitos da atual carreira e categoria.

14 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207443596 

 Deliberação (extrato) n.º 2337/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, de 07 de outubro de 2013 — ata 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Secretaria-Geral

Aviso n.º 15178/2013

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um 
posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior do 
mapa de pessoal da Secretaria -Geral do Ministério da Educação 
e Ciência.

1 — Nos termos das disposições conjugadas nos n.os 2 e 4 do ar-
tigo 6.º e do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na 
redação atual, 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, torna -se público que, por despacho do Senhor Secretário-
-Geral do Ministério da Educação e Ciência, de 2 de agosto de 2013, 
se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis a contar da data da 
publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho na car-
reira/categoria de técnico superior do mapa de pessoal desta Secretaria-
-Geral, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

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 e, não tendo, ainda, 
sido publicitado qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento, e até à sua publicitação, encontra -se 
temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à 
Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recruta-
mento (ECCRC).

3 — Legislação aplicável — Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
na redação atual, 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 Código do 
Procedimento Administrativo.

4 — Âmbito de 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 faz-
-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado previamente estabelecida.

5 — Local de trabalho — Secretaria -Geral do Ministério da Educação 
e Ciência, Av. 5 de Outubro, 107, 1069 -018 Lisboa.

6 — Nível habilitacional e caracterização do posto de trabalho:
6.1 — Nível habilitacional — Licenciatura, não sendo permitida a 

substituição do nível habilitacional exigido por formação ou experiência 
profissional.

6.2 — O posto de trabalho a ocupar, tal como descrito no mapa de 
pessoal desta Secretaria -Geral, insere -se no âmbito das competências 
cometidas à Direção de Serviços de Planeamento, de Informação e de 
Sistemas de Gestão que se consubstanciam na prestação de apoio téc-
nico quando solicitado, em especial no âmbito do ensino superior, na 
aplicação de metodologias de gestão, nomeadamente, na gestão do risco 
que compreende a identificação, avaliação e o tratamento dos riscos de 
gestão; na gestão de partes interessadas que inclui a identificação, va-
loração e tratamento das partes interessadas; no lançamento, tratamento 
e produção de relatórios de inquéritos de satisfação.

7 — Posicionamento remuneratório — a determinação do posicio-
namento remuneratório do trabalhador recrutado terá em conta o pre-
ceituado no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua 
redação atual, sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição 
da carreira/categoria de técnico superior, com as limitações impostas pelo 

n.º 72, foi autorizada a equiparação a bolseiro, ao licenciado António 
Augusto Lourenço Confraria Jorge e Silva, assistente graduado sénior da 
carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, do mapa de 
pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
IP/Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte, nos termos do 
artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 272/88, de 03 de agosto, para Frequência do 
Curso de Doutoramento em Saúde Pública, na Escola Nacional de Saúde 
Pública/Universidade Nova de Lisboa, no período de 27 de setembro 
de 2013 a julho de 2014, na modalidade de ausência em tempo parcial, 
pelo limite máximo de 12 horas semanais.

28 de novembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

207443636 

Categoria: Assistente técnica
Posição remuneratória: Entre a 2.ª e a 3.ª
Nível remuneratório: Entre 7 e 8
27 de novembro de 2013. — A Secretária -Geral, Sandra Cavaca.

207446828 
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artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento 
do Estado para 2013).

8 — Requisitos de admissão relativos ao trabalhador — ser detentor 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previa-
mente estabelecida 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.

8.1 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, não podem ser admitidos candidatos que, cumula-
tivamente, 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 órgão ou serviço idênti-
cos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente 
procedimento.

9 — Prazo de candidatura — 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente Aviso no Diário da República.

10 — Formalização de candidaturas — as candidaturas devem ser 
formalizadas em suporte de papel, mediante o preenchimento de for-
mulário de candidatura, de utilização obrigatória, devidamente datado 
e assinado, disponível na página eletrónica desta Secretaria -Geral em 
(www.sec -geral.mec.pt) e entregues até ao termo do prazo:

a) Pessoalmente, das 9.00h às 18.00h, no Centro de Informação e Re-
lações Públicas (CIREP) da Secretaria -Geral do Ministério da Educação 
e Ciência, sito na Av. 5 de Outubro, 107, 1069 -018 Lisboa, ou

b) Por correio registado com aviso de receção, para: Secretaria -Geral 
do Ministério da Educação e Ciência, Av. 5 de Outubro, 107, 1069 -018 
Lisboa.

10.1 — Só serão aceites candidaturas apresentadas em suporte papel.
10.2 — O formulário de candidatura deverá, ainda, ser acompanhado 

da seguinte documentação:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias ou outro 
documento idóneo, legalmente reconhecido para o efeito;

b) Currículo profissional datado e assinado;
c) Cópia dos documentos comprovativos das ações de formação 

frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de 
trabalho, com indicação do período em que as mesmas decorreram e 
respetiva duração;

d) Declaração, devidamente autenticada e atualizada à data do pre-
sente aviso, emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato pertence, 
da qual conste:

i) Identificação da carreira/categoria e da modalidade da relação 
jurídica de emprego público de que é titular;

ii) A posição e o nível remuneratório em que se encontra posicionado;
iii) O conteúdo funcional e número de anos de desempenho de funções 

públicas em cada uma das atividades inerentes ao posto de trabalho a 
concurso;

iv) Avaliação de desempenho relativa ao último período, não superior 
a 3 anos, em que cumpriu ou executou atribuição, competência ou ativi-
dade idênticas às do posto de trabalho a ocupar, nos termos da alínea d) 
do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

10.3 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos legalmente exigidos determina a exclusão dos candidatos, nos 
termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º da referida Portaria.

11 — Métodos de seleção — no presente procedimento concursal, 
serão aplicados os métodos de seleção referidos no n.º 3 e na alínea a) 
do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na re-
dação dada pelo artigo 33.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 
a saber, Prova de Conhecimentos (PC) e Entrevista Profissional de 
Seleção (EPS).

Aos candidatos que reunirem as condições referidas no n.º 2 do ar-
tigo 53.º do mesmo diploma legal serão aplicadas, caso não tenham 
exercido a opção pelos métodos anteriores, de acordo com a primeira 
parte do mesmo normativo, a Avaliação Curricular (AC) e a Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS).

11.1 — A valoração dos métodos de seleção é efetuada numa escala 
de 0 a 20 valores, e expressa até às centésimas, de acordo com a espe-
cificidade de cada método, através da aplicação da seguinte fórmula 
de valoração final:

CF = 70 % (PC) + 30 % (EPS)

ou

CF = 70 % (AC) + 30 % (EPS)

Em que:

CF = Classificação Final;
PC = Prova de Conhecimentos;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.

11.2 — Prova de Conhecimentos (PC) — será aplicada aos candi-
datos que:

a) Não sejam titulares da categoria de técnico superior;
b) Sejam titulares da categoria de técnico superior e se encontrem a 

cumprir ou a executar atribuições, competências ou atividades, diferentes 
das caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar;

c) Encontrando -se em situação de mobilidade especial e sendo 
titulares da categoria para a qual é aberto o procedimento concursal 
não tenham, por último, exercido a atividade caracterizadora do posto 
de trabalho.

d) Sejam titulares daquela categoria e se encontrem a cumprir ou a 
executar atribuições, competências ou atividades caracterizadoras do 
posto de trabalho a ocupar, mas que tenham, expressamente, afastado a 
avaliação curricular, no formulário de candidatura.

11.2.1 — A prova de conhecimentos será escrita, com perguntas de 
escolha múltipla, a realizar sem consulta de legislação ou de outros 
documentos, com a duração máxima de noventa minutos, incidindo 
sobre conteúdos teóricos de natureza genérica e específica, relativos 
às seguintes temáticas:

Conhecimentos gerais: orgânicas do Ministério da Educação e Ciên-
cia e da Secretaria -Geral do Ministério da Educação e Ciência; regime 
de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que 
exercem funções públicas; regime do contrato de trabalho em funções 
públicas; estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções 
públicas.

Conhecimentos específicos: gestão de riscos, incluindo riscos de 
corrupção e infrações conexas, riscos de conflito de interesses, riscos 
ambientais, riscos de segurança e saúde no trabalho e riscos de responsa-
bilidade social; gestão de partes interessadas, incluindo a identificação, 
valoração e tratamento das partes interessadas; avaliação da satisfação 
das partes interessadas, designadamente na aplicação e tratamento de 
inquéritos de satisfação.

11.2.2 — A legislação e a bibliografia necessárias à realização da 
prova de conhecimentos constam do Anexo ao presente Aviso.

11.3 — Avaliação Curricular (AC) — aplicável aos candidatos que, 
cumulativamente, sejam titulares da carreira/categoria de técnico superior 
e se encontrem, ou tratando -se de candidatos colocados em mobilidade 
especial, se tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar atri-
buição, competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho 
para cuja ocupação o procedimento foi publicitado.

11.3.1 — A avaliação curricular destina -se a analisar a qualificação dos 
candidatos, sendo para o efeito considerados os seguintes elementos:

a) Habilitação Académica;
b) Formação Profissional — será considerada a duração total, em 

horas, das ações de formação frequentadas nos últimos 5 anos, desde 
que relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao 
exercício das funções associadas ao posto de trabalho a ocupar;

c) Experiência Profissional — será tido em conta o tempo de serviço 
efetivo no desenvolvimento de funções na área de atividade concursada, 
bem como o respetivo grau de complexidade;

d) Avaliação de Desempenho — refere -se ao último período, não 
superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou executou atri-
buição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho 
a ocupar.

11.4 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — destina -se a 
avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional 
e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação esta-
belecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

12 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma classificação inferior a nove e meio (9,5) valores num dos 
métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método de avaliação 
seguinte.

13 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, as atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação 
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e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

14 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em 
local visível e público das instalações da Secretaria -Geral do Ministé-
rio da Educação e Ciência e disponibilizado na sua página eletrónica 
(www.sec -geral.mec.pt).

15 — De acordo com o n.º 1 do artigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
os candidatos admitidos são convocados para a realização dos métodos 
de seleção por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da 
referida Portaria.

16 — Atendendo ao n.º 1 do artigo 30.º da referida Portaria, os can-
didatos excluídos são notificados, por uma das formas previstas no seu 
n.º 3, para a realização da audiência dos interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

17 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá 
ser feito através do preenchimento de formulário tipo, de utilização 
obrigatória, disponível na página eletrónica desta Secretaria -Geral (www.
sec -geral.mec.pt).

18 — Em situações de igualdade de valoração, serão observados os 
critérios de ordenação preferencial estipulados no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009.

19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação do Secretário -Geral do Ministério da Educação e Ciência, é 
afixada em local visível e público das instalações da Secretaria -Geral 
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, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da mencionada 
Portaria.

20 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido até 
à ocupação do posto de trabalho em referência, esgotando -se com o 
preenchimento do mesmo, sem prejuízo das demais causas de cessação 
do procedimento concursal.

21 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), na página eletrónica da SGMEC (www.sec-
-geral.mec.pt) e em jornal de expansão nacional, por extrato.

22 — Composição do Júri:

Presidente — Licenciada Raquel Alexandra Sampaio Santos Soares, 
Diretora de Serviços;

1.ª Vogal efetiva — Licenciada Iolanda Valente Sousa, Técnica Supe-
rior, que substituirá a presidente nas suas ausências e impedimentos;

2.ª Vogal efetiva — Licenciada Carla Maria das Neves Marque, Téc-
nica Superior;

1.º Vogal suplente — Licenciado Fernando Luís Dias Mendes, Téc-
nico Superior;

2.º Vogal suplente — Licenciada Inês Pinho Pardal Pereira Almeida 
Frazão, Técnica Superior.

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

6 de dezembro de 2013. — O Secretário -Geral, António Raul da 
Costa Torres Capaz Coelho.

ANEXO

Legislação
Decreto -Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, retificado pela De-

claração de Retificação n.º 3/2012, de 26 de janeiro, e alterado pelos 
Decretos -Leis n.os 266 -G/2012, de 31 de dezembro, e n.º 102/2013, de 
25 de julho;

Decreto Regulamentar n.º 18/2012, de 31 de janeiro;
Portaria n.º 150/2012, de 16 de maio;
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas 

pela Declaração de Retificação n.º 22 -A/2008, de 24 de abril, 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, 66/2012, de 31 de dezembro e 66 -B/2012, de 31 de dezembro 
e pelo Decreto -Lei n.º 47/2013, de 5 de abril;

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Diogo Cão, Vila Real

Aviso n.º 15179/2013
Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 224/2009, 
de 11 de setembro e pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
torna -se público que se encontra aberto o procedimento concursal 
prévio de recrutamento para o lugar de Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Diogo Cão, Vila Real, pelo prazo de 15 dias úteis a 
contar do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário 
da República.

1 — Os requisitos de admissão ao presente concurso são os fixados 
nos pontos 3 e 4 do artigo 21.º Decreto  -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril 
de 2008, com as alterações introduzidas pelo Decreto  -Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho.

2 — O pedido de admissão ao concurso é efetuado através da apresen-
tação do requerimento disponibilizado na página eletrónica do agrupa-
mento http://www.diogocao.edu.pt/ e nos seus serviços administrativos, 
dirigido à Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
de Diogo Cão, Vila Real. Este pode ser entregue pessoalmente em en-
velope fechado, nos serviços administrativos deste agrupamento, com 
o endereço: Agrupamento de Escolas de Diogo Cão, Rua Dr. Manuel 
Cardona, 5000 -558 Vila Real, entre as 9:00h e as 18h, ou remetido por 
correio registado com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo 
para o procedimento concursal, fixado no presente Aviso, devendo 
conter a seguinte inscrição: “Procedimento concursal para o lugar de 
Diretor do Agrupamento de Escolas de Diogo Cão”, seguido do nome 
do candidato(a).

3 — O requerimento previsto no número anterior é obrigatoriamente 
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Curriculum Vitae, datado e assinado, deve conter dados atualiza-
dos e devidamente comprovados, relativos à identificação civil, fiscal 
e profissional (categoria, vínculo e tempo de serviço), à formação e 
experiência académica e profissional do candidato, nomeadamente em 
cargos de gestão e administração escolares, bem como outras informa-
ções e dados relevantes para as funções de diretor.

Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto -Lei n.º 124/2010, 
de 17 de novembro, e pelas Leis n.os 64 -B/2011, de 30 de dezembro, 
66/2012, de 31 de dezembro e 68/2013, de 29 de agosto;

Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, publicado no DR n.º 188, 
2.ª série, de 28 de setembro;

Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto -Lei n.º 47/2013, de 5 de abril;

Recomendação n.º 5/2012 do CPC, publicado no Diário da República, 
2.ª série — n.º 219 — 13 de novembro de 2012;

Recomendação n.º 1/2010 do CPC, de 7 de abril, sobre publicidade 
dos Planos de Prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, 
publicada no Diário da República, 2.ª série — n.º 71 — 13 de abril 
de 2010;

Recomendação n.º 1/2009 do CPC, de 1 de julho de 2009 sobre 
Planos de Gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, pu-
blicada no Diário da República, 2.ª série — n.º 140 — 22 de julho 
de 2009;

Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, na redação dada pela Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro.
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as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
nomeio a docente do quadro de agrupamento Maria Adelina Gomes 
Pais como adjunta da diretora do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira, Espinho. A presente nomeação tem a duração de quatro anos, 
de acordo com os n.os 8 e 9 do artigo 25.º de Decreto -Lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril.

No uso das competências próprias que me são atribuídas pelo disposto 
no n.º 6 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
nomeio a docente do quadro de agrupamento Maria Gabriela Magalhães 
Barros Mesquita Ramalho como adjunta da diretora do Agrupamento 
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Espinho. A presente nomeação tem 
a duração de quatro anos, de acordo com os n.os 8 e 9 do artigo 25.º de 
Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril.

9 de julho de 2013. — A Diretora, Ana Gabriela Soares da Costa 
Moreira.

207444519 

 Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo, Cascais

Aviso (extrato) n.º 15180/2013

Nos termos do n.º 1 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 
31 de março, faz-se público que se encontra afixada no placard da 
sala de professores a lista de antiguidade do pessoal docente deste 
Agrupamento aprovada pelos serviços e reportada a 31 de agosto 
de 2013.

Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente 
máximo do serviço.

3 de dezembro de 2013. — O Diretor, David Carlos da Rocha Sousa.
207444057 

 Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Vila Real

Aviso n.º 15181/2013

Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, 
de 31 de março, conjugado com o artigo 132 do Estatuto da Carreira 
Docente, faz -se público que se encontra fixada no placard da sala dos 
professores, a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agru-
pamento de Escolas, reportada a 31 de agosto de 2013. Os docentes 
dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação deste aviso no 
Diário da República, para apresentarem reclamação ao Dirigente 
Máximo do Serviço.

3 de dezembro de 2013. — A Diretora, Carla Marina Aires Teixeira.
207445734 

 Agrupamento de Escolas Padre António Martins 
de Oliveira, Lagoa

Aviso n.º 15182/2013

Para cumprimento do estipulado na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público a lista nominativa 
do pessoal não docente, que cessou funções por motivo de falecimento, 
no período compreendido entre 01 de janeiro 2012 e 31 de dezembro 
de 2012. 

Nome Categoria Data
do falecimento

Maria de Fátima Santos Gomes Sousa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente operacional   . . . . . . . . . . . . 14 -10 -2012

 2 de dezembro de 2013. — O Diretor, Eduardo José de Brito Luís.
207448586 

 Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Espinho

Despacho n.º 16209/2013

No uso das competências próprias que me são atribuídas pelo disposto 
no n.º 6 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
nomeio a docente do quadro de agrupamento Maria Alexandra Costa 
Ferreira Augusto Rachão como subdiretora do Agrupamento de Escolas 
Dr. Manuel Laranjeira, Espinho. A presente nomeação tem a duração de 
quatro anos, de acordo com os n.os 8 e 9 do artigo 25.º de Decreto -Lei 
n.º 75/2008, de 22 de abril.

No uso das competências próprias que me são atribuídas pelo disposto 
no n.º 6 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
nomeio a docente do quadro de agrupamento Ana Luísa de Oliveira 
Garcia Ricardo como adjunta da diretora do Agrupamento de Escolas 
Dr. Manuel Laranjeira, Espinho. A presente nomeação tem a duração de 
quatro anos, de acordo com os n.os 8 e 9 do artigo 25.º de Decreto -Lei 
n.º 75/2008, de 22 de abril.

No uso das competências próprias que me são atribuídas pelo disposto 
no n.º 6 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com 

b) Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas de Diogo 
Cão, identificando os problemas e as potencialidades deste, definindo 
a missão, as metas e as linhas orientadoras da ação com explicitação do 
plano estratégico a realizar no decorrer do mandato. Este documento 
não deve exceder as 15 páginas em letra do tipo Times New Roman 12 
com espaçamento 1,5 entre linhas, podendo conter os anexos que forem 
considerados relevantes.

3.1 — É obrigatória a prova documental de todos os elementos cons-
tantes no Curriculum Vitae, com exceção daqueles que se encontrem 
arquivados no respetivo processo individual do candidato, nos serviços 
administrativos deste Agrupamento de Escolas.

3.2 — Em caso de omissão, insuficiência ou ininteligibilidade dos 
elementos constantes no ponto 3 deste aviso, será o candidato notificado 
(telefonicamente e ou por correio eletrónico) para os suprir no prazo 
de 2 dias úteis a contar da data de notificação, através de requerimento 
dirigido à Presidente do CG deste Agrupamento de Escolas e entregue 
presencialmente nos respetivos serviços administrativos (com endereço 
e horário acima indicados).

4 — Os métodos de seleção/avaliação das candidaturas são os se-
guintes:

a) Análise do Curriculum Vitae, visando apreciar a sua relevância 
para o exercício das funções de Diretor e o seu mérito;

b) Análise do Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas, 
visando apreciar a relevância desse projeto nos diferentes estabeleci-
mentos de ensino do agrupamento e a coerência entre os problemas 
diagnosticados, as estratégias e os recursos a mobilizar;

c) Entrevista individual ao candidato, visando aprofundar os aspetos 
relativos às alíneas a) e b) deste ponto e apreciar as motivações da 
candidatura, verificar a adequação da fundamentação do projeto de 
intervenção à realidade do agrupamento e analisar o perfil do candidato 
às exigências do cargo a que se candidata.

5 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixa-
das, por ordem alfabética, no prazo máximo de 10 dias úteis após a 
data limite de apresentação das candidaturas, em local apropriado 
da Escola Sede e divulgadas no mesmo prazo, na página eletrónica 
do Agrupamento, sendo estas as únicas formas de notificação dos 
candidatos.

9 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho Geral, Isabel 
Maria Carvalho Rego de Barros.

207456978 
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PARTE D

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão n.º 767/2013

Processo n.º 81/2013
Acordam, em Plenário, no Tribunal Constitucional:
I — Relatório
1 — Um Grupo de Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socia-

lista na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores requereu 
a apreciação e declaração, com força obrigatória geral, da inconstitu-
cionalidade e, subsidiariamente, da ilegalidade, dos n.os 1 e 2, na parte 
respeitante às administrações regionais, e 8 e 9 do artigo 59.º; artigo 68.º; 
n.os 2 e 3 do artigo 149.º; n.º 3 do artigo 188.º e artigo 262.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro — Orçamento do Estado para 2013.

2 — Os requerentes alegam, em síntese, o seguinte:
— No que respeita à redução de trabalhadores contratados e à limi-

tação do recrutamento de trabalhadores para a Administração Pública 
Regional, o artigo 227.º da CRP reconhece as Regiões Autónomas como 
pessoas coletivas territoriais, estabelecendo -lhes um conjunto alargado 
de poderes, a definir nos respetivos Estatutos, destacando -se, concre-
tamente, o poder de “Exercer poder executivo próprio [cf. alínea g) do 
n.º 1 do artigo 227.º]; o poder de “Superintender nos serviços, institutos 
públicos e empresas públicas e nacionalizadas que exerçam a sua ativi-
dade exclusiva ou predominantemente na região, e noutros casos em que 
o interesse regional o justifique” [cf. alínea o) do n.º 1 do artigo 227.º]; 
o poder de “aprovar o plano de desenvolvimento económico e social, o 
orçamento regional e as contas da região e participar na elaboração dos 
planos nacionais” [cf. alínea p) do n.º 1 do artigo 227.º].

— Neste âmbito, refira -se que já há muito que a doutrina constitu-
cionalista (vide Gomes Canotilho e Vital Moreira, in “Constituição 
da República Portuguesa anotada, 3.ª edição”) reconhece que o poder 
executivo próprio dos Governos Regionais “[...] aponta expressamente 
para a existência de um Governo [...] com atribuições de condução 
política e de órgão superior da administração regional (... e, quanto ao 
conteúdo deste poder “[...] sempre terá de haver um conjunto mais ou 
menos vasto de funções que, cabendo ao Governo da República quanto 
ao território continental, hão de pertencer aos governos regionais quanto 
às respetivas regiões [...]”.

— Quanto ao poder de superintendência, refere -se que “[...] a Consti-
tuição transferiu do Governo da República para os governos regionais o 
poder de superintendência sobre a generalidade da administração indireta 
do Estado de âmbito regional [...] pelo que “[...] os poderes de superin-
tendência passam a ser exercidos pelos governos regionais nos termos 
em que o são no que respeita à própria administração indireta regional” 
e que os governos regionais” [...] no âmbito da sua esfera própria se 
substituem ao Governo da República” (vide Gomes Canotilho e Vital 
Moreira, in “Constituição da República Portuguesa anotada, 3.ª edição”).

— Assim, atento este enquadramento constitucional, o Estatuto 
Político -Administrativo da Região Autónoma dos Açores (EPARAA) 
procedeu ao desenvolvimento dos poderes acima elencados, desig-
nadamente, através do artigo 90.º do EPARAA, o qual estabelece a 
“Competência executiva do Governo Regional”, e que determina ser 
da competência do Governo Regional, no exercício das suas compe-
tências administrativas, exercer poder executivo próprio [cf. alínea a)], 
bem como dirigir os serviços e atividades da administração regional 
autónoma [cf. alínea b)],

— Ademais, o EPARAA dispõe de um capítulo próprio que regula a 
Administração Regional Autónoma, o qual se materializa através dos 
artigos 125.º (“Organização administrativa da Região”), 126.º (“Serviços 
regionais”) e 127.º (“Função pública regional”) e que dispõem que “a 
organização administrativa da Região deve refletir a realidade geográ-
fica, económica, social e cultural do arquipélago, de forma a melhor 
servir a respetiva população e, simultaneamente, a incentivar a unidade 
dos açorianos” e ainda que “a administração regional autónoma visa a 
prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interes-
ses legalmente protegidos dos cidadãos e dos princípios da igualdade, 
proporcionalidade, justiça, imparcialidade e boa fé;

— A organização da administração regional autónoma obedece aos 
princípios da descentralização e da desconcentração de serviços, tem 
em consideração os condicionalismos de cada ilha e visa assegurar 
uma atividade administrativa rápida, eficaz e de qualidade; o Governo 
Regional, com vista a assegurar uma efetiva aproximação dos serviços 
às populações, promove a existência em cada ilha de serviços dos seus 

departamentos ou de uma delegação do Governo Regional. Sobre a 
função pública regional dispõe o EPARAA que “a administração re-
gional autónoma tem quadros próprios que devem obedecer a critérios 
de economia de meios, de qualificação e de eficiência profissional; as 
bases e o regime geral do recrutamento para a função pública nos ser-
viços regionais, da formação técnica, do regime de quadros e carreiras, 
do estatuto disciplinar e do regime de aposentação são os definidos por 
lei para a Administração Pública do Estado; É garantida a mobilidade 
entre os quadros da administração regional autónoma, administração 
local e administração do Estado, sem prejuízo dos direitos adquiridos, 
designadamente em matéria de antiguidade e carreira”.

— Face ao exposto, conclui -se que é ao Governo Regional que com-
pete definir, aferir e controlar os respetivos recursos humanos da admi-
nistração regional, no estrito cumprimento dos princípios e realidade 
insular descrita nos artigos acima transcritos.

— Por outro lado, importa também referir que nos preceitos aqui em 
causa (artigos 59.º e 68.º) se coloca em causa o princípio da autonomia 
orçamental das Regiões Autónomas, o qual tem reconhecimento constitu-
cional e estatutário e consubstancia -se na existência de orçamentos pró-
prios aprovados pelas respetivas Assembleias Legislativas, bem como na 
competência exclusiva das Regiões Autónomas para dispor das suas recei-
tas e decidir das suas próprias despesas, conforme resulta expressamente 
do n.º 1 do artigo 232.º da CRP e na alínea c) do artigo 34.º do EPARAA.

— Em conclusão, são os governos regionais, enquanto órgãos superio-
res das respetivas administrações regionais, que têm a competência para 
aplicar e controlar as medidas de gestão e racionalização que resultem 
da lei no que respeitar aos respetivos recursos humanos.

— Contudo, tal entendimento não significa, antes pelo contrário, 
que as Regiões Autónomas se pretendem eximir ao cumprimento do 
princípio da solidariedade, bem como ao inerente contributo para a 
melhoria do quadro económico -financeiro do Pais, mas apenas reiterar 
que, face à dimensão política, legislativa, orçamental e patrimonial 
adjacente ao princípio da Autonomia Regional, incumbe às Regiões 
Autónomas e não ao Estado decidir o modo concreto de o conseguir, 
isto é, os termos exatos e a forma concreta de alcançar os objetivos em 
causa (diminuição da despesa pública, diminuição do défice, aumento 
da competitividade, etc.).

— Assim, os artigos 59.º e 68.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de de-
zembro — Orçamento do Estado para 2013, no que respeita às Regiões 
Autónomas, dado colocarem em causa poderes que a CRP reconhece 
às Regiões, violam os artigos 112.º, alíneas g), o) e p) do n.º 1 do ar-
tigo 227.º, artigo 228.º e n.º 1 do artigo 232.º, todos da CRP.

— Simultaneamente, tais artigos padecem do vício de ilegalidade, 
já que violam o EPARAA (lei de valor reforçado), designadamente, a 
alínea c) do artigo 34.º, as alíneas a), b) e h) do artigo 90.º, bem como 
os artigos 125.º, 126.º e 127.º do referido EPARAA.

— Quanto à questão das receitas do Serviço Nacional de Saúde, o teor 
do artigo, nomeadamente o disposto no n.º 2, é uma mudança radical e 
inaceitável de paradigma na relação entre o Serviço Nacional de Saúde e 
os Serviços Regionais de Saúde existentes nas Regiões Autónomas, uma 
vez que se prevê que no caso de um utente fiscalmente residente na Re-
gião Autónoma recorrer a prestações de serviços efetuadas por entidades 
do Serviço Nacional de Saúde passarão os eventuais encargos desse trata-
mento a ser da responsabilidade do Serviço Regional de Saúde respetivo.

— Ora, tal preceito, não é compaginável com os conceitos de “estado 
unitário [...] e princípio da subsidiariedade” (cf. artigo 6.º da Constitui-
ção da República Portuguesa), como também colide frontalmente com 
os princípios da universalidade (cf. artigo 12.º da CRP) e igualdade 
(cf. artigo 13.º da CRP), bem como com o direito à proteção da saúde, 
“através de um serviço nacional de saúde universal e geral”, previsto 
no artigo 64.º da CRP.

— O Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 731/95, sublinhou que 
“a universalidade confere a todos o direito de recorrer ao serviço nacio-
nal de saúde, não impedindo naturalmente a existência e o recurso aos 
serviços particulares de saúde. A generalidade traduz a necessidade de 
integração de todos os serviços e prestações de saúde. “

— O direito à proteção da saúde é conferido a todos, incluindo, em 
virtude do princípio geral da equiparação (artigo 15.º, n.º 1, da Constitui-
ção), aos estrangeiros e aos apátridas “que se encontrem ou residam em 
Portugal.” [...] E, por força do princípio da equiparação, e do princípio ba-
silar da dignidade da pessoa humana, deve igualmente ser salvaguardado 
o conteúdo mínimo de gratuitidade quando as condições económicas 
e sociais dos estrangeiros ou apátridas em situação irregular não lhes 
permitam suportar as despesas com a prestação de cuidados de saúde.
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— A universalidade e a generalidade não significam, no entanto, 
que, na concretização da norma constitucional, o legislador, com a sua 
liberdade de conformação constitucionalmente garantida, não possa optar 
por soluções seletivas, desde que as opções assumidas não contrariem 
o princípio do caráter universal e geral do serviço nacional de saúde, 
cubram as necessidades básicas em matéria de proteção da saúde e não 
sejam discriminatórias. (Jorge Miranda e Rui Medeiros in Constituição 
Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora, 2006, p. 654 e 655).

— Por outro lado, importa referir que no artigo 12.º do Estatuto Po-
lítico Administrativo da Região Autónoma dos Açores, sob a epígrafe 
“Princípio da solidariedade nacional”, dispõe -se o seguinte: “Nos termos 
da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, a Região tem direito a ser 
compensada financeiramente pelos custos das desigualdades derivadas da 
insularidade, designadamente no respeitante a comunicações, transportes, 
educação, cultura, segurança social e saúde, incentivando a progressiva 
inserção da Região em espaços económicos mais amplos, de dimensão 
nacional e internacional. Constitui obrigação do Estado assegurar os 
encargos para garantia da efetiva universalidade das prestações sociais 
quando não for possível assegurá -las na Região, nos termos da Lei de 
Finanças das Regiões Autónomas.”

— Por fim, refira -se que a lei de Bases da Saúde e o Estatuto do 
Serviço Nacional de Saúde determinam que o Serviço Nacional de 
Saúde é financiado pelo Orçamento do Estado, não existindo qualquer 
base legal que fundamente uma eventual responsabilidade do Serviço 
Regional de Saúde pelo pagamento de cuidados de saúde prestados pelo 
SNS a utentes com residência na RAA.

— Os cidadãos portugueses residentes na Região Autónoma dos 
Açores apenas são referenciados para o Serviço Nacional de Saúde nas 
situações em que os cuidados de saúde de que necessitam não podem 
ser prestados pelo Serviço Regional de Saúde.

— Funcionam, assim, subsidiariamente os serviços do SNS sedeados 
no Continente, ao qual os cidadãos portugueses residentes nos Açores 
recorrem enquanto utentes de pleno direito do SNS.

— Pretender excluir a responsabilidade do Estado pelos cuidados 
prestados os cidadãos portugueses residentes nos Açores, que necessi-
tam de cuidados de saúde que apenas podem ser prestados nos serviços 
do SNS sedeados no Continente, redundaria na demissão do Estado da 
responsabilidade pela saúde de todos os cidadãos portugueses e con-
substanciaria um tratamento discriminatório e desigual dos cidadãos 
portugueses residentes no território da Região Autónoma.

— Assim sendo, é totalmente inadmissível — por desrespeito gros-
seiro do preceituado quer na Constituição da República Portuguesa, quer 
no Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores — o 
teor do presente artigo no que concerne às Regiões Autónomas, já que 
a Constituição da República Portuguesa atribuiu o direito à proteção da 
saúde e consagra um serviço nacional de saúde universal e geral, no qual 
cabe ao Estado, e não às Regiões Autónomas, garantir o acesso de todos 
os cidadãos aos cuidados de saúde e garantir uma racional e eficiente 
cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde.

— Nestes termos, o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 149.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro — Orçamento do Estado para 2013, 
consubstancia uma inconstitucionalidade material por violação do dis-
posto nos artigos 6.º, 12.º, 13.º e 64.º da CRP, bem como uma ilegalidade, 
por violação do artigo 12.º do EPARAA.

— Relativamente às disposições transitórias em sede de IRS, o n.º 3 
do artigo 188.º da lei analisada dispõe expressamente que “a receita da 
sobretaxa reverte integralmente para o Orçamento do Estado”.

— Acresce que esta receita destina -se, conforme explicado publica-
mente pelo Governo da República, a pagar o subsídio que foi reposto 
aos funcionários públicos.

— Ora, na Região Autónoma dos Açores, a reposição do referido sub-
sídio aos trabalhadores da administração pública regional será efetuada 
a expensas do orçamento regional, pelo que estamos na presença de uma 
dupla penalização para as finanças regionais, uma vez que a Região 
terá que suportar os encargos inerentes à reposição de um subsídio e, 
simultaneamente, fica desprovida da receita para o efeito.

— Ademais, não obstante tão incompreensível e inadmissível con-
tradição, a presente norma, conforme resultará infra exposto, é, ainda, 
atentatória do regime constitucional e legalmente vigente.

— A Constituição da República Portuguesa (CRP) estabelece na 
alínea j) do n.º 1 do artigo 227.º que as Regiões Autónomas têm o poder 
de “dispor, nos termos dos estatutos e da lei de finanças das regiões 
autónomas, das receitas fiscais nelas cobradas ou geradas, bem como 
de uma participação nas receitas tributárias do Estado, estabelecida de 
acordo com um princípio que assegure a efetiva solidariedade nacional, e 
de outras receitas que lhes sejam atribuídas e afetá -las às suas despesas.”

— Desta forma, resulta claro que o preceito acima vertido atribui às 
Regiões Autónomas o poder de dispor das receitas fiscais nelas cobradas 
ou geradas, tendo em vista a autonomia financeira regional.

— A norma constitucional supra “[...] outorga às regiões autónomas 
uma autêntica autonomia financeira, permitindo -lhes afetar as receitas 

próprias às suas despesas — no fundo, trata -se da liberdade de confor-
mação de um orçamento próprio  -, ao mesmo tempo que esclarece serem 
receitas próprias regionais as receitas fiscais cobradas [ou geradas] no 
respetivo território” (Lobo Xavier, “As receitas regionais e as receitas 
das outras parcelas do território nacional: concretização ou violação do 
princípio da igualdade?”, Direito e Justiça, Vol. X, Tomo I, 1996, p. 177).

— Ademais, cumpre salientar que no entendimento dos constitucio-
nalistas Gomes Canotilho e Vital Moreira “As regiões autónomas têm 
direito a dispor de todas as receitas fiscais cobradas no respetivo arqui-
pélago (n.º 1/j, 2.ª parte), o que abrange todos os impostos independen-
temente da sua natureza específica (impostos diretos ou indiretos, ordi-
nários ou extraordinários, etc.)” (Constituição da República Portuguesa 
Anotada, Vol II, 4.ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, p. 675).

— Por outro lado, o Estatuto Político -Administrativo da Região Autó-
noma dos Açores (lei de valor reforçado), na redação da Lei n.º 2/2009, 
de 12 de janeiro, estabelece no artigo 19.º, n.º 1 que “A Região dispõe, 
para as suas despesas, nos termos da Constituição, do presente Estatuto 
e da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, das receitas fiscais nela 
cobradas ou geradas, de uma participação nas receitas tributárias do 
Estado, estabelecida de acordo com o princípio da solidariedade nacional, 
bem como de outras receitas que lhes sejam atribuídas.”

— Acresce que o n.º 2, alínea b), do mesmo artigo refere que “Consti-
tuem, em especial, receitas da Região: Todos os impostos, taxas, multas, 
coimas e adicionais cobrados no seu território, incluindo o imposto do 
selo, os direitos aduaneiros e demais imposições cobradas pela alfân-
dega, nomeadamente impostos e diferenciais de preços sobre a gasolina 
e outros derivados do petróleo;”

— A Lei de Finanças das Regiões Autónomas — Lei Orgânica 
n.º 1/2007, de 19 de fevereiro — também “lei com valor reforçado”, dispõe 
no artigo 15.º, n.º 1 que “De harmonia com o disposto na Constituição e 
nos respetivos Estatutos Político -Administrativos, as Regiões Autónomas 
têm direito à entrega pelo Governo da República das receitas fiscais rela-
tivas aos impostos que devam pertencer -lhes, nos termos dos artigos se-
guintes, bem como a outras receitas que lhes sejam atribuídas por lei.”

— Ainda em sede da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, cumpre 
mencionar o disposto no artigo 19.º alínea a), que estabelece que “Cons-
titui receita de cada Região Autónoma o imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares: Devido por pessoas singulares consideradas fiscal 
mente residentes em cada Região, independentemente do local em que 
exerçam a respetiva atividade;”

— Refira -se, por último, o artigo 25.º da lei das Finanças das Regiões 
Autónomas, o qual tem como epígrafe “Impostos extraordinários”, e que 
estatui que “Os impostos extraordinários liquidados como adicionais ou 
sobre matéria coletável ou a coleta de outros impostos constituem receita 
da circunscrição a que tenham sido afetados os impostos principais 
sobre que incidiram.”

— Assim, atendendo a que o ordenamento jurídico vigente consa-
gra, expressamente, a atribuição às Regiões Autónomas das receitas 
de IRS nelas geradas, não se compreende, nem se pode aceitar que o 
Orçamento do Estado ouse dispor de receitas da titularidade exclusiva 
das Regiões Autónomas.

— Nestes termos, reiteram -se todos os argumentos aduzidos pela 
Exma. Senhora Conselheira Catarina Sarmento e Castro, em Declaração 
de Voto anexa ao Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 412/2012, de 
25 de setembro, onde manifestou a favor da declaração de inconstitu-
cionalidade de norma de teor idêntico à presente.

— Deste modo, conclui -se que tal norma (n.º 3 do artigo 188.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro — Orçamento do Estado para 2013) 
consubstancia uma inconstitucionalidade material por violação do dis-
posto na alínea j) do n.º 1 do artigo 227.º da CRP, bem como uma ilegali-
dade, por violação do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do artigo 19.º do EPARAA.

— Finalmente, quanto à norma interpretativa final, dispõe -se expressa-
mente que “a participação variável de 5 % no IRS a favor das autarquias 
locais das regiões autónomas é deduzida à receita de IRS cobrada na 
respetiva região autónoma, devendo o Estado proceder diretamente à sua 
entrega às autarquias locais.” Tal disposição, conforme resultará infra 
exposto, é atentatória do regime constitucional e legalmente vigente.

— A Constituição da República Portuguesa estabelece na alínea j) do 
n.º 1 do artigo 227.º que as Regiões Autónomas têm o poder de “dispor, 
nos termos dos estatutos e da lei de finanças das regiões autónomas, 
das receitas fiscais nelas cobradas ou geradas, bem como de uma parti-
cipação nas receitas tributárias do Estado, estabelecida de acordo com 
um princípio que assegure a efetiva solidariedade nacional, e de outras 
receitas que lhes sejam atribuídas e afetá -las às suas despesas.”

— Concomitantemente, o Estatuto Político -Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro) estabelece no 
artigo 19.º, n.º 1, que “A Região dispõe, para as suas despesas, nos 
termos da Constituição, do presente Estatuto e da Lei de Finanças das 
Regiões Autónomas, das receitas fiscais nela cobradas ou geradas, de 
uma participação nas receitas tributárias do Estado, estabelecida de 
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acordo com o princípio da solidariedade nacional, bem como de outras 
receitas que lhes sejam atribuídas.”

— Por outro lado, a Lei de Finanças das Regiões Autónomas — Lei 
Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro — dispõe, no artigo 15.º n.º 1, 
que “De harmonia com o disposto na Constituição e nos respetivos 
Estatutos Político -Administrativos, as Regiões Autónomas têm direito 
à entrega pelo Governo da República das receitas fiscais relativas aos 
impostos que devam pertencer -lhes, nos termos dos artigos seguintes, 
bem como a outras receitas que lhes sejam atribuídas por lei.”

— Acrescentando ainda a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, 
respetivamente, no artigo 19.º alínea a), que “Constitui receita de cada 
Região Autónoma o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares: 
Devido por pessoas singulares consideradas fiscalmente residentes em 
cada Região, independentemente do local em que exerçam a respetiva 
atividade.”

— Por fim, cumpre referir que o n.º 3 do artigo 229.º da CRP dispõe 
que “as relações financeiras entre a República e as regiões autónomas 
são reguladas através da lei prevista na alínea t) do artigo 164.º” [i.e. 
Regime de finanças das regiões autónomas]

— Acresce que o poder de disposição, “nos termos dos estatutos e da lei 
de finanças das regiões autónomas”, das receitas fiscais cobradas ou gera-
das nas regiões autónomas representa uma garantia mínima de autonomia 
financeira das regiões autónomas (cf. Acórdão do Tribunal Constitucional 
n.º 499/2008) uma vez que tem o sentido de estabelecer aquilo que, em 
princípio, deverá ser o mínimo da contribuição do Estado (a «Repú-
blica») para as finanças regionais: os residentes das Ilhas não contribuem 
para as despesas gerais do Estado; os impostos estaduais por si pagos 
revertem para a respetiva região autónoma (nesse sentido, v. António 
Lobo Xavier, “As receitas regionais e as receitas das outras parcelas do 
território nacional: concretização ou violação do princípio da igualdade?” 
in Direito e Justiça, vol, X, tomo 1,1996, p. 173 e seguintes, p. 177).

— Relativamente à Região Autónoma dos Açores, resulta claramente 
dos preceitos do respetivo Estatuto Político -Administrativo e da lei das 
Finanças das Regiões Autónomas acima transcritos que a totalidade das 
receitas fiscais cobradas ou geradas nesta Região, incluindo as receitas 
de IRS, é deferida a essa mesma Região Autónoma.

— Assim, atento este quadro normativo, conclui -se que a definição 
do regime das finanças locais contida na norma aqui em causa do Orça-
mento de Estado para 2013 interfere no poder de disposição das receitas 
fiscais cobradas nas regiões autónomas, pelo que viola o artigo 227.º, 
n.º 1, alínea j) e n.º 3 do artigo 229.º da Constituição e artigos 15.º e 19.º 
da Lei de Finanças das Regiões Autónomas — Lei Orgânica n.º 1/2007, 
de 19 de fevereiro.

— Nestes termos e pelo exposto, requer -se a declaração, com força 
obrigatória geral, da inconstitucionalidade dos n.os 1 e 2, na parte res-
peitante às administrações regionais, e 8 e 9 do artigo 59.º; artigo 68.º; 
n.os 2 e 3, do artigo 149.º; n.º 3, do artigo 188.º e do artigo 262.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro — Orçamento do Estado para 2013, 
por violação do disposto nos artigos 6.º; 12.º; 13.º; 64.º; 112.º; alíneas g), 
j), o) e p) do n.º 1 do artigo 227.º; 228.º; n.º 3 do artigo 229.º e n.º 1 do 
artigo 232.º da Constituição da República Portuguesa.

— Subsidiariamente, na eventualidade do pedido de declaração de 
inconstitucionalidade não merecer acolhimento, o que apenas por mera 
hipótese académica se admite, requer -se a declaração, com força obriga-
tória geral, da ilegalidade dos normativos acima referidos, por violação 
do disposto no artigo 12.º; no n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do artigo 19.º; 
na alínea c) do artigo 34.º; nas alíneas a), b) e h) do artigo 90.º; no ar-
tigo 125.º; no artigo 126.º e no artigo 127.º, todos do Estatuto Político 
Administrativo da Região Autónoma dos Açores.

3 — Após discussão em Plenário do memorando apresentado pelo 
Presidente do Tribunal Constitucional, nos termos do artigo 63.º, n.º 1, 
da LTC, e fixada a orientação do Tribunal, cumpre agora decidir de 
harmonia com o que então se estabeleceu.

II — Fundamentação
A) Questão prévia: legitimidade processual dos requerentes
4 — No presente processo, um Grupo de Deputados do Grupo Par-

lamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores vem requerer a apreciação e declaração, com 
força obrigatória geral, da inconstitucionalidade e, subsidiariamente, da 
ilegalidade de um conjunto de normas da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro, a qual aprova o Orçamento do Estado para 2013.

Antes de avançar, cumpre averiguar se os requerentes têm legitimidade 
processual para requerer a apreciação e declaração, com força obrigatória 
geral, da inconstitucionalidade e, subsidiariamente, da ilegalidade em 
relação a todas as normas.

O pedido foi formulado ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 2 do 
artigo 281.º da Constituição da República Portuguesa, a qual atribui a um 
décimo dos Deputados à Assembleia Legislativa das regiões autónomas 
dos Açores e da Madeira legitimidade para requerer a fiscalização da 
constitucionalidade de normas com fundamento na violação dos direi-

tos das regiões autónomas, bem como a fiscalização da legalidade de 
normas com fundamento na violação dos respetivos Estatutos Político-
-Administrativos.

Ao contrário do que sucede com o poder de iniciativa atribuído aos 
demais órgãos enumerados no n.º 2 do artigo 281.º da Constituição, 
aquele que é conferido às entidades mencionadas na respetiva alínea g), 
não é geral, mas limitado, resultando essa limitação dos específicos 
requisitos a que se encontra sujeita a respetiva causa de pedir.

O poder de requerer a fiscalização abstrata da constitucionalidade de 
normas conferido a um décimo dos deputados à Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma da Madeira pressupõe, na verdade, que esteja 
em causa uma eventual violação de direitos das regiões autónomas 
consagrados na Constituição, isto é, dos “direitos constitucionalmente 
reconhecidos às regiões face à República” (cf. Gomes Canotilho/Vital 
Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. II, 4.ª ed., 
Coimbra, 2010, pg. 967).

Deste modo, “não basta invocar simplesmente a inconstitucionalidade 
de uma norma jurídica, uma vez que o poder de impugnação está cons-
titucionalmente circunscrito e pressupõe uma legitimidade qualificada 
pela violação de direitos da região”, ou seja, “aqueles que, no próprio 
texto constitucional, configuram e concretizam o princípio da autonomia 
regional” (cf. Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa 
Anotada, Tomo III, Coimbra, 2007, pg. 807).

O Tribunal Constitucional já teve oportunidade de afirmar diversas 
vezes que, sendo o pedido de declaração de inconstitucionalidade, o 
poder de iniciativa conferido pela alínea g) do n.º 2 do artigo 281.º 
da Constituição aos Deputados à Assembleia da Região Autónoma se 
encontra circunscrito, para efeitos de legitimidade processual ativa, à 
violação dos “direitos que conformarem constitucionalmente de modo 
direto a autonomia político—administrativa das regiões” (cf. Acórdão 
n.º 634/2006. Vide igualmente Acórdãos n.os 403/89, 198/2000, 615/2003, 
75/2004, 491/2004, 239/2005 e 411/2012).

Aliás, na sequência da perspetiva expressa pela Comissão Consti-
tucional, no Parecer n.º 25/80 — de acordo com o qual o poder das 
assembleias legislativas das regiões autónomas “é um poder circunscrito 
na natureza e no objeto” que se destina, enquanto “poder instrumental 
de garantia dos poderes substantivos em que se traduz o regime político-
-administrativo dos Açores e da Madeira”, à “defesa das correspondentes 
normas constitucionais”, e apenas pode por essa razão incidir “sobre 
normas legislativas ou outras que com elas, porventura, colidam” (Pa-
receres da Comissão Constitucional, 13.º vol., p. 143) —, este Tribunal 
vem entendendo que “o exercício pelos órgãos regionais da faculdade de 
impugnação da inconstitucionalidade de normas dimanadas de órgãos 
de soberania pressupõe uma legitimidade qualificada pela violação de 
direitos das regiões”: na medida em que o “critério de determinação do 
âmbito do pedido” é fornecido precisamente pela “circunstância de ser 
acionado, por esta via, um poder de garantia dos poderes das regiões”, 
apenas podem ser “consideradas as normas que [...] violem direitos 
constitucionalmente conferidos às regiões [...]” (cf. Acórdão n.º 403/89).

Daí que, “constituindo a norma constitucional uma atribuição de 
legitimidade para suscitar os mecanismos da fiscalização abstrata pelos 
deputados regionais, em função da defesa dos direitos constitucionais 
das regiões”, se não verifique “tal legitimidade quando as normas ques-
tionadas não interfiram diretamente com tal razão defensiva” (Acórdão 
n.º 198/2000).

Por conseguinte, só “com fundamento em normas constitucionais que 
definam poderes jurídicos conferidos às regiões autónomas enquanto 
pessoas coletivas territoriais, em concretização do princípio da autonomia 
político -administrativa regional”, poderão “as entidades mencionadas 
no artigo 281.º, n.º 2, alínea g), da Constituição, requerer ao Tribunal 
Constitucional a declaração de inconstitucionalidade de quaisquer nor-
mas” (cf. Acórdão n.º 615/03).

5 — No caso em apreço, os requerentes invocam, primeiramente, a 
inconstitucionalidade dos artigos 59.º, n.os 1, 2, 8 e 9 e 68.º, n.os 2 e 3, da 
mencionada lei, por violação dos artigos 112.º, 227.º, alíneas g), o), e p), 
228.º e 232.º, n.º 1, todos da CRP bem como a inconstitucionalidade do 
artigo 188.º, n.º 3, da mesma lei, por violação do artigo 227.º, n.º 1, alí-
nea j), da CRP e a inconstitucionalidade do artigo 262.º da referida lei, por 
violação dos artigos 227.º, n.º 1, alínea j), e 229.º, n.º 3, ambos da CRP.

Incluído no Título dedicado à consagração dos princípios gerais em 
matéria de Organização do Poder Político, o artigo 112.º da Constituição, 
cuja epígrafe é atos normativos, enuncia, designadamente, os atos legis-
lativos (n.º 1), estabelece a relação hierárquica entre eles (n.º 2), define 
leis de valor reforçado (n.º 3) e decretos legislativos regionais (n.º 4).

Em qualquer dos enunciados normativos que contempla, o artigo 112.º 
da Constituição é um preceito relativo aos atos normativos e não aos 
poderes ou direitos autonómicos das regiões autónomas.

Mesmo na parte em que se refere aos decretos legislativos regionais, 
o artigo 112.º da Constituição continua a ser uma norma geral de es-
pecificação dos atos normativos e não uma norma que defina qualquer 
parcela dos poderes jurídicos constitucionalmente conferidos às regiões 
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autónomas, enquanto pessoas coletivas territoriais, em concretização do 
princípio da autonomia político -administrativa regional.

A sua alegada violação não integra, por isso, a causa de pedir a que 
se encontra constitucionalmente subordinada a legitimidade processual 
para a fiscalização abstrata dos deputados regionais.

6 — Pelo contrário, os artigos 227.º, alíneas g), j), o), e p), 228.º, 229.º, 
n.º 3, e 232.º, n.º 1, da CRP inscrevem -se sistematicamente no Título que, 
no âmbito da Parte relativa à Organização do Poder Político, é dedicado 
às Regiões Autónomas. “O artigo 227.º, n.º 1, [...] enuncia um conjunto 
de poderes configurados em sede de contencioso constitucional como 
direitos das Regiões Autónomas” (cf. Jorge Miranda/Rui Medeiros, ob. 
cit., p. 305). O artigo 228.º refere -se à autonomia legislativa das Regiões 
Autónomas, o artigo 229.º, n.º 3, diz respeito às relações financeiras entre 
a República e as Regiões Autónomas e o artigo 232.º, n.º 1, determina 
a competência legislativa exclusiva das Assembleias Legislativas das 
Regiões Autónomas. Ou seja, estes preceitos ou definem os poderes 
legislativos constitucionalmente conferidos às Regiões Autónomas, 
enquanto pessoas coletivas territoriais, ou remetem para a lei a regulação 
das relações financeiras entre a República e as Regiões Autónomas, 
o que não pode deixar de se configurar como uma concretização do 
princípio da autonomia político -administrativa regional. Donde decorre 
que qualquer deles se afigura apto a consubstanciar a causa de pedir 
em sede de fiscalização abstrata de constitucionalidade por parte de um 
grupo de deputados regionais.

7 — Já o mesmo não se verifica relativamente aos artigos 6.º, 12.º, 
13.º e 64.º, todos da CRP invocados para fundamentar a inconstitucio-
nalidade material do artigo 149.º, n.os 2 e 3, da mesma lei. Na verdade, 
o problema da eventual violação dos princípios da universalidade e 
da igualdade assim como a questão da eventual restrição do direito à 
proteção da saúde através da inscrição de limitações no acesso ao Ser-
viço Nacional de Saúde não devem ser encarados como uma questão 
de autonomia regional, uma vez que não definem qualquer parcela dos 
poderes jurídicos constitucionalmente conferidos às regiões autónomas. 
Estes preceitos encontram -se inseridos na Parte I relativa aos direitos 
e deveres fundamentais no Título I que é dedicado aos princípios ge-
rais (artigos 12.º e 13.º da CRP) e no Título III relativo aos direitos 
económicos, sociais e culturais, mais precisamente, no capítulo II, o 
qual enuncia os direitos e deveres sociais, pelo não podem constituir a 
causa de pedir de um requerimento de deputados regionais em sede de 
fiscalização abstrata da constitucionalidade.

Assim, não detendo os requerentes legitimidade processual para 
acionar a fiscalização da constitucionalidade no que toca ao artigo 149.º, 
n.os 2 e 3, da mencionada lei, este Tribunal limitar -se -á a apreciar a sua 
eventual ilegalidade (cf. infra n.os 8 e 21).

8 — No que à fiscalização da legalidade diz respeito, cumpre reafirmar 
que, como resulta claramente do artigo 281.º, n.º 2, alínea g) da CRP, os 
Deputados à Assembleia Legislativa de uma região autónoma, apenas 
podem suscitá -la quando “o pedido de declaração de ilegalidade se fundar 
em violação do respetivo estatuto”. Nestes termos, carecem os reque-
rentes de legitimidade para um pedido de fiscalização da legalidade de 
normas baseado em desconformidade com a Lei de Finanças das Regiões 
Autónomas, bem como para o pedido de fiscalização da legalidade dos 
artigos 188.º, n.º 3, e 262.º da referida lei, com fundamento na violação 
do artigo 19.º, n.º 1, do EPARAA, o qual estabelece que “A Região 
dispõe, para as suas despesas, nos termos da Constituição, do presente 
Estatuto e da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, das receitas fiscais 
nela cobradas ou geradas, de uma participação nas receitas tributárias 
do Estado, estabelecida de acordo com o princípio da solidariedade 
nacional, bem como de outras receitas que lhe sejam atribuídas”. Ora, se 
compararmos este preceito com o disposto no artigo 227.º, n.º 1, alínea j), 
da CRP, verificamos que se trata de reprodução quase literal. Ora, nos 
casos em que a norma estatutária alegadamente violada coincide com 
a norma constitucional, o Tribunal Constitucional tem entendido que o 
vício de inconstitucionalidade consome o de ilegalidade (cf., por exem-
plo, Acórdão n.º 499/08). Não se descortinando razões para alterar este 
juízo também não se vai conhecer da ilegalidade dos artigos 188.º, n.º 3, 
e 262.º da referida lei, por violação do artigo 19.º, n.º 1, do EPARAA.

9 — Do exposto resulta que o Tribunal conhecerá, em primeiro lu-
gar, da inconstitucionalidade das normas contidas nos n.os 1 e 2, na 
parte respeitante às administrações regionais, e 8 e 9 do artigo 59.º, 
e das normas do artigo 68.º da Lei n.º 66 -B/2012, por violação dos 
artigos 227.º, alíneas g), o) e p), e 228.º e 232.º, n.º 1, da CRP e da ile-
galidade daqueles mesmos preceitos, com fundamento na violação da 
alínea c) do artigo 34.º, das alíneas a), b) e h) do artigo 90.º, bem como 
dos artigos 125.º, 126.º e 127.º do EPARAA. Em seguida, apreciar -se -á 
o pedido dos requerentes relativo à declaração de ilegalidade, com força 
obrigatória geral, das normas contidas nos n.os 2 e 3 do artigo 149.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, por violação do artigo 12.º do EPARAA. Posteriormente, 
avaliar -se -á o pedido de inconstitucionalidade da norma constante do 
n.º 3 do artigo 188.º da Lei n.º 66 -B/2012, por violação do artigo 227.º, 
alínea j), da CRP, bem como o pedido de ilegalidade por violação do 

artigo 19.º, n.º 2, alínea b) do EPARAA. Por último, aferir -se -á da incons-
titucionalidade da norma constante do artigo 262.º Lei n.º 66 -B/2012, por 
violação dos artigos 227.º, n.º 1, alínea j) e n.º 3 do artigo 229.º da Cons-
tituição bem como da ilegalidade da mesma norma, com fundamento na 
violação do artigo 12.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 19.º do EPARAA.

B) Questões de fundo
10 — Os requerentes pedem, em primeiro lugar, a declaração, com 

força obrigatória geral, de inconstitucionalidade das normas contidas 
nos n.os 1 e 2, na parte respeitante às administrações regionais, e 8 e 9 do 
artigo 59.º, e das normas do artigo 68.º da Lei n.º 66 -B/2012.

As disposições legais em causa têm a seguinte redação:

“Artigo 59.º
Contratos a termo resolutivo

1 — Até 31 de dezembro de 2013, os serviços e organismos das 
administrações, direta e indireta do Estado, regionais e autárquicas 
reduzem, no mínimo, em 50 % o número de trabalhadores com con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo e ou com 
nomeação transitória existente em 31 de dezembro de 2012, com 
exclusão dos que sejam cofinanciados por fundos europeus.

2 — Durante o ano de 2013, os serviços e organismos a que se 
refere o número anterior não podem proceder à renovação de contratos 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo e de nomeações 
transitórias, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

[...]
8 — No caso das administrações regionais, a violação do presente 

artigo determina ainda a redução nas transferências do Orçamento do 
estado para a região autónoma no montante equivalente ao que resul-
taria, em termos de poupança, com a efetiva redução de pessoal e ou 
no montante idêntico ao despendido com as renovações de contratos 
ou de nomeações em causa.

9 — No caso dos serviços e organismos das administrações regio-
nais e autárquicas, a autorização a que se refere o n.º 3 compete aos 
correspondentes órgãos de governos próprios.

Artigo 68.º
Controlo do recrutamento de trabalhadores 

nas administrações regionais
1 — O disposto no artigo 9.º da Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de junho, 

alterada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, aplica -se, como 
medida de estabilidade orçamental, nos termos e para os eleitos do 
disposto nos artigos 7.º e 8.º da Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de 
fevereiro, alterada pelas Leis Orgânicas n.os 1/2010, de 29 de março, e 
2/2010, de 16 de junho, imediata e diretamente aos órgãos e serviços 
das administrações regionais dos Açores e da Madeira.

2 — Os governos regionais zelam pela aplicação dos princípios e 
procedimentos mencionados nos números seguintes, ao abrigo de me-
morandos de entendimento celebrados e ou a celebrar com o Governo 
da República, nos quais se quantifiquem os objetivos a alcançar para 
garantir a estabilidade orçamental e o cumprimento dos compromissos 
assumidos pelo Estado Português perante outros países e organizações.

3 — Para efeitos da emissão da autorização prevista no n.º 2 do 
artigo 9.º da Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de junho, alterada pela Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, os dirigentes máximos dos órgãos e 
serviços das administrações regionais enviam ao membro do Governo 
Regional competente para o efeito os elementos comprovativos da 
verificação dos seguintes requisitos cumulativos:

a) Existência de relevante interesse público no recrutamento, pon-
derada a evolução global e a eventual carência dos recursos humanos 
no setor de atividade a que se destina o recrutamento;

b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos 
termos previstos nos n.os 1 a 5 do artigo 6.º 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, 34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 
31 de dezembro, e 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e pela presente lei, 
ou por recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial 
ou a outros instrumentos de mobilidade;

c) Demonstração de que os encargos com os recrutamentos em 
causa estão previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam;

d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação 
previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro;

e) Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima, 
de 2 % de pessoal, tendo em vista o cumprimento do PAEF conside-
rando o número de trabalhadores do órgão ou serviço em causa no 
termo do ano anterior.

4 — Os governos regionais apresentam ao membro do Governo da 
República responsável pela área das finanças planos semestrais para a 
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redução a que se refere a alínea e) do número anterior, com a indicação 
dos instrumentos para assegurar a respetiva monitorização.

5 — Os governos regionais remetem trimestralmente ao membro do 
Governo da República responsável pela área das finanças informação 
sobre o número e despesa com recrutamento de trabalhadores, a qual-
quer título, bem como a identificação das autorizações de recrutamento 
concedidas ao abrigo do disposto no n.º 3, sem prejuízo do disposto 
na alínea d) do mesmo número.

6 — Em caso de incumprimento do disposto nos n.os 4 e 5, é apli-
cável o disposto n.os 2 a 4 do artigo 16.º da Lei Orgânica n.º 1/2007, 
de 19 de fevereiro, alterada pelas Leis Orgânicas n.os 1/2010, de 29 
de março, e 2/2010, de 16 de junho.

7 — No caso de incumprimento dos objetivos de redução a que 
se refere a alínea e) do n.º 3 e ou dos planos a que se refere o n.º 4, 
pode haver lugar a uma redução nas transferências do Orçamento do 
Estado para as regiões autónomas no montante equivalente ao que 
resultaria, em termos de poupança, com a efetiva redução de pessoal 
no período em causa.”

Os requerentes fundamentam o seu pedido de inconstitucionalidade 
na violação do artigo 227.º, alíneas g), o), e p), da CRP. Ou seja, na 
ótica dos requerentes, as normas acabadas de referir põem em causa a 
autonomia político -administrativa da Região, bem como a repartição 
de competência em matéria administrativa entre os órgãos de governo 
regionais e o Governo da República.

Importa, pois, determinar se a Constituição permite que a definição, 
em relação aos serviços e organismos da administração regional, de metas 
quantitativas de redução de pessoal e limitações às novas contratações, 
nos termos acima previstos, possa ser efetuada pelos órgãos de soberania 
ou se, pelo contrário, reserva essa competência para as Regiões, através 
dos seus órgãos de governo próprios.

11 — Note -se, antes de mais, que, à luz do artigo 227.º, alíneas g), da 
CRP, a Constituição garante a autonomia administrativa das regiões au-
tónomas, sendo atribuído às regiões autónomas o exercício de um poder 
executivo próprio. Nos termos do artigo 227.º, n.º 1, alínea o), da CRP, 
as regiões autónomas dispõem do poder de “superintender nos serviços 
[...] que exerçam a sua actividade exclusiva ou predominantemente na 
região, e noutros casos em que o interesse regional o justifique” e, de 
acordo com a alínea p) do mesmo preceito constitucional, as regiões 
detêm igualmente o poder de “aprovar …o orçamento regional”.

Recorde -se que as normas em causa estabelecem metas quantitativas 
de redução do número de trabalhadores com contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo e ou com nomeação transitória 
e proíbe a renovação de contratos de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo e de nomeações transitórias. Além disso, impõem 
condicionamentos que visam o controlo do recrutamento de traba-
lhadores nas administrações regionais, nomeadamente a proibição, 
salvo situações excecionais, de abertura de procedimentos concursais 
com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público por 
tempo indeterminado, determinado ou determinável, destinados a can-
didatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente constituída (artigo 9.º da Lei 
n.º 12 -A/2010, de 30 de junho). Quando a excecionalidade da situação 
e o interesse público regional tornem indispensável a contratação, os 
órgãos competentes das administrações regionais devem comprovar a 
existência de relevante interesse público no recrutamento, ponderada 
a evolução global e a eventual carência dos recursos humanos no setor 
de atividade a que se destina o recrutamento e a impossibilidade de 
ocupação dos postos de trabalho em causa por recurso a pessoal colo-
cado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de 
mobilidade; demonstrar que os encargos com os recrutamentos em causa 
estão previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam e que está 
assegurado o cumprimento dos deveres de informação e das medidas de 
redução mínima, de 2 % de pessoal. Em caso de incumprimento destes 
requisitos, poderá, entre outras sanções, haver lugar a uma redução nas 
transferências do Orçamento do Estado para as regiões autónomas no 
montante equivalente ao que resultaria, em termos de poupança, com a 
efetiva redução de pessoal no período em causa. Tudo isto é feito, nos 
termos da lei, tendo em vista os princípios da solidariedade nacional e da 
coordenação, previstos nos artigos 7.º e 8.º da Lei Orgânica n.º 1/2007 
(Lei das Finanças das regiões autónomas).

12 — O problema de constitucionalidade que aqui está em causa é o 
de saber se estas normas violarão, ou não, a autonomia administrativa 
regional, traduzida, neste caso, na liberdade de definição dos quadros 
de pessoal tendo em conta as necessidades específicas da administração 
regional e na liberdade de contratação, bem como a autonomia orça-
mental, cujo objetivo é garantir que a organização administrativa das 
regiões reflita a sua realidade geográfica, económica, social e cultural, 
de forma a melhor servir a respetiva população e a prossecução do 
interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente 
protegidos dos cidadãos.

Não definindo a Constituição quais as matérias que se incluem no 
poder executivo próprio das regiões, tem cabido à doutrina e à jurispru-
dência delinear os seus contornos.

Com efeito, a Constituição não se conforma com um modelo de 
administração único, isto é, a Constituição não admite um monopólio 
do poder administrativo nas regiões autónomas, seja ele do Estado 
ou das Regiões. A Constituição prevê, todavia, que o Estado exerça 
competências administrativas nas regiões autónomas, o que decorre do 
princípio do Estado unitário (artigo 6.º, n.º 1), do facto de a autonomia 
político -administrativa não poder afetar a integridade da soberania do 
Estado (artigo 225.º, n.º 3) e de o Governo ser o órgão de política geral 
do País e o órgão superior da Administração Pública (artigo 182.º), 
podendo delegar competências no Governo Regional (artigo 229.º, 
n.º 4). Além disso, existe uma reserva de competência administrativa 
estadual nos domínios em que estejam em causa poderes inerentes ao 
Estado soberano.

Mas a Constituição também não aceita o esvaziamento da compe-
tência administrativa regional (cf. Rui Medeiros, “Âmbito e Limites 
da Autonomia Administrativa Regional”, in A Autonomia no Plano 
Jurídico — I Centenário da Autonomia dos Açores, Edição Jornal de 
Cultura, 1995), estando o poder executivo próprio associado, em certas 
matérias, “à existência de uma reserva de competência administrativa 
regional”. Em concreto, “a reserva de execução regional compreende a 
aplicação dos decretos legislativos regionais”, não se encontrando, to-
davia, balizada pelo âmbito da autonomia legislativa regional. Ao invés, 
pode igualmente abarcar a competência para a execução de legislação 
da República (cf. Jorge Miranda/Rui Medeiros, ob. cit., pp. 314 e 315).

Seja qual for o recorte concreto que se aceite para a autonomia admi-
nistrativa das regiões autónomas e a consequente margem de manobra 
admissível para interferências por parte dos órgãos de soberania, sempre 
há de ter que garantir -se a existência de um conteúdo mínimo de au-
tonomia administrativa, correspondente a um verdadeiro auto governo 
de cada região.

13 — Trata -se, portanto, no caso presente, de indagar se uma inter-
venção legislativa, como a que se analisa, colide ou não com esse núcleo 
mínimo de autonomia administrativa das regiões autónomas, garantido 
pela Constituição.

Para levar a cabo esta avaliação, deve ter -se em mente que o conjunto 
das normas impugnadas se inscreve no âmbito da concretização de uma 
orientação estratégica comprometida com o prosseguimento do esforço 
de consolidação orçamental previsto no Programa de Ajustamento Eco-
nómico e Financeiro (PAEF) acordado entre o governo português e 
o FMI, a Comissão Europeia e o BCE, que visa a redução do défice 
orçamental. Este esforço de consolidação orçamental concretiza -se, 
pelo lado da despesa, através da adoção de medidas que totalizam apro-
ximadamente 2.700 milhões de euro (p. 135 do Relatório sobre o OE 
2013), representando uma diminuição estimada de 0,6 % do PIB face ao 
exercício anterior (Quadro II.3.1, p. 47), entre as quais se incluem, entre 
outras, a manutenção do congelamento nominal de remunerações para 
os trabalhadores das administrações públicas e do setor empresarial do 
Estado, a manutenção das reduções entre 3,5 % e 10 % para salários su-
periores a 1500 euros/mês (artigo 26.º da Lei n.º 66 -B/2012), a proibição, 
como regra geral, de quaisquer valorizações remuneratórias decorrentes 
de promoções ou progressões (artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012). É, pois, 
neste contexto que devem entender -se as exigências colocadas pelas 
normas agora analisadas, nomeadamente as medidas de redução anual 
de efetivos em 2 % e a redução do número de contratos de trabalho a 
termo resolutivo. A implementação destas soluções deve abranger todos 
os níveis de administração do Estado, incluindo as regiões autónomas, 
no cumprimento do princípio do Estado unitário e do princípio da so-
lidariedade, sendo natural e exigível, no quadro jurídico -constitucional 
que estas sejam chamadas a dar o seu contributo para a melhoria do 
quadro económico -financeiro do País.

14 — No fundo, o que é necessário determinar, face à dimensão 
política, legislativa, orçamental e patrimonial adjacente ao princípio 
da autonomia regional, é se o legislador nacional pode fixar, como fez 
nas normas questionadas, os termos exatos e a forma concreta de alcan-
çar os objetivos em causa, a saber, diminuição da despesa e do défice 
orçamental, ou se apenas poderá determinar limites gerais de despesa 
pública, cabendo a definição das concretas medidas de poupança, em 
exclusivo, à administração regional. Ora, tendo em conta a indefinição 
constitucional da extensão da reserva do poder executivo regional, só 
poderia afirmar -se estarmos perante normas inconstitucionais, caso não 
se salvaguardasse um núcleo mínimo, essencial, da autonomia admi-
nistrativa. Todavia, na presente situação, não parece lícito concluir -se 
que as normas questionadas constituam uma interferência de tal modo 
importante na esfera de autonomia administrativa regional, de forma a 
inviabilizá -la. De facto, resta ainda boa margem de manobra aos órgãos 
regionais, de determinação das situações concretas em que a redução de 
funcionários e as restantes medidas de consolidação orçamental deverão 
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ser aplicadas, pelo que as normas em apreço não se afiguram contrárias 
às alíneas g), o) e p) do n.º 1 do artigo 227.º da CRP.

15 — Alegam ainda os requerentes a violação dos artigos 228.º e 232.º, 
n.º 1, que respeitam à competência legislativa das regiões autónomas. 
Contudo, o pedido não apresenta argumentos que sustentem a alegada 
contradição entre as normas em análise e os mencionados parâmetros 
constitucionais. Ora, não é, de facto, a competência legislativa das 
regiões que aqui poderia ser colocada em causa, mas sim a sua compe-
tência executiva e administrativa, já que são estes os poderes cuja atuação 
se revela condicionada pelas normas questionadas. As normas constitu-
cionais acima citadas revelam -se, pois, desadequadas para se incluírem 
no parâmetro de fiscalização a ter em conta na presente análise.

16 — Afastada a questão de constitucionalidade, resta, porém, o pe-
dido de declaração de ilegalidade com força obrigatória geral feito pelos 
requerentes, com fundamento na violação da alínea c) do artigo 34.º, 
das alíneas a), b) e h) do artigo 90.º, bem como dos artigos 125.º, 126.º 
e 127.º do referido EPARAA.

É, desde já, de afastar a hipótese de violação do artigo 34.º, que 
respeita à competência política da Assembleia Legislativa Regional, já 
que, nos termos acima avançados, não se vê de que maneira possam as 
normas em análise ser lesivas dessa competência, nem mesmo no que 
se refere à aprovação do plano de desenvolvimento económico -social 
e do orçamento regional.

A mesma conclusão vale para as alíneas a), b) e h) do artigo 90.º, 
que se referem à competência executiva do governo regional, designa-
damente, no que se reporta ao exercício de poder executivo próprio, à 
direção dos serviços e atividades da administração regional autónoma 
e ao poder de superintendência dos serviços, institutos ou empresas 
públicas que exerçam a sua atividade predominantemente na região. 
De facto, as metas quantitativas de redução de pessoal e as restantes 
condições impostas pelo legislador não impedem, a priori, que os órgãos 
regionais, no exercício da sua autonomia quer administrativa, quer legis-
lativa, as adaptem às concretas condições económico -sociais, financeiras 
e politicas da respetiva região. O legislador nacional define uma meta, 
deixando aparentemente margem de conformação suficiente aos poderes 
regionais. As normas questionadas tornam, aliás, indispensável o exercí-
cio das competências de direção da administração regional autónoma e 
de superintendência, na medida em que só através desse exercício será 
possível levar a cabo as soluções de consolidação orçamental propostas 
pelo Governo nacional.

17 — Resta, pois, confrontar o regime impugnado com o disposto nos 
artigos 125.º, 126.º e 127.º do EPARAA, que se referem à administração 
regional autónoma, estatuindo o primeiro que “a organização administra-
tiva da Região deve refletir a realidade geográfica, económica, social e 
cultural do arquipélago, de forma a melhor servir a respetiva população 
e, simultaneamente, a incentivar a unidade dos açorianos”; seguem -se 
disposições normativas sobre os serviços regionais e a função pública 
regional, que preveem, entre outras exigências, que “a organização da 
administração regional autónoma obedece aos princípios da descen-
tralização e da desconcentração de serviços, tem em consideração os 
condicionalismos de cada ilha e visa assegurar uma atividade adminis-
trativa rápida, eficaz e de qualidade” (artigo 126.º, n.º 2, do EPARAA), 
“a existência em cada ilha de serviços dos seus departamentos ou de 
uma delegação do Governo Regional” (artigo 126.º, n.º 3) e a existência 
de quadros próprios da administração regional autónoma (artigo 127.º).

Do bloco normativo indicado como parâmetro, é de excluir o disposto 
no artigo 127.º, pois as restrições impostas pelas normas questionadas 
não põem em causa a existência de quadros próprios da administração 
regional autónoma, nem a vigência dos critérios de recrutamento e 
gestão fixados nesse artigo.

A conformidade das normas em análise com o regime constante do 
artigo 125.º e, sobretudo, do artigo 126.º já se revela mais problemática, 
mas, não obstante as dúvidas que legitimamente a questão suscita, não se 
afigura evidente que tais normas tenham transposto o limiar da legalidade 
estatutária. É indiscutível que a imposição de uma redução mínima de 
50 % dos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo e ou com nomeação transitória e a proibição de re-
novação desse tipo de contratos de trabalho em funções públicas, sob 
pena de redução das transferências orçamentais para a Região do valor 
potencialmente poupado com aquela redução de pessoal, são passíveis 
de colocar dificuldades ao cumprimento das diretrizes que devem reger 
a organização dos serviços regionais, mormente as de “ter em conside-
ração os condicionalismos de cada ilha”, de assegurar “uma atividade 
administrativa rápida, eficaz e de qualidade”, bem como, ainda que em 
menor grau, de garantir “a existência em cada ilha de serviços ou de 
uma delegação do Governo Regional”. Todavia, não pode asseverar -se 
que o regime agora imposto represente uma constrição de tal ordem que 
impossibilite a administração regional de, com os recursos humanos 
que permanecem ao seu dispor, e com as reestruturações adaptativas 
que autonomamente entenda serem justificadas, satisfazer, em medida 
bastante, as exigências estatutárias.

Idênticas considerações se podem tecer quanto à imposição de uma 
redução de 2 % do número de trabalhadores de cada órgão ou serviço, 
sob pena de uma redução nas transferências do Orçamento do Estado 
para as regiões autónomas no montante equivalente ao que resultaria, 
em termos de poupança, com a efetiva redução de pessoal no período 
em causa. Efetivamente, tendo em conta as características e necessidades 
específicas a cumprir pela administração pública regional, bem como 
as imposições estatutárias da presença de representação — através de 
delegações ou departamentos — do governo regional nas várias ilhas do 
arquipélago dos Açores, as metas fixadas pelo legislador nacional, em 
termos quantitativos e absolutos, não podem deixar de configurar um 
condicionamento significativo do exercício da competência executiva e 
administrativa dos órgãos regionais. Se se atentar nas especificidades e 
dificuldades levantadas pela dimensão, dispersão e descontinuidade do 
território da Região, não parece difícil admitir que, em várias situações, a 
compaginação das exigências colocadas pelo Estatuto com as reduções e 
proibições de contratação impostas se pode revelar uma tarefa espinhosa.

Não obstante, e ainda que limitadas, são possíveis soluções efetivas 
com vista ao cumprimento das metas impostas pelas normas em análise, 
não se atingindo, assim, o núcleo fundamental da autonomia adminis-
trativa. Os princípios retores da organização administrativa da Região 
admitem, dados os padrões utilizados, escalas gradativas de observância. 
Pode sustentar -se que as soluções impugnadas dificilmente deixarão de 
ter alguma repercussão negativa no grau de satisfação desses princípios, 
mas isso não impedirá que a organização administrativa continue a 
ainda a refletir a realidade geográfica, económica, social e cultural do 
arquipélago, nos termos impostos pelo EPARAA.

Nestes termos, o Tribunal não declara a ilegalidade, com força obri-
gatória geral, das normas contidas nos n.os 1 e 2, na parte respeitante 
às administrações regionais, e 8 e 9 do artigo 59.º; artigo 68.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, por violação dos artigos 125.º, 126.º e 127.º do EPARAA.

18 — Em segundo lugar, e atendendo à delimitação do objeto do re-
curso anteriormente efetuada (cf. supra n.os 4 a 8), apreciar -se -á somente 
o pedido dos requerentes relativo à declaração de ilegalidade, com força 
obrigatória geral, das normas contidas nos n.os 2 e 3 do artigo 149.º da 
Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro — Orçamento do Estado para 
2013, por violação do artigo 12.º do Estatuto Político Administrativo da 
Região Autónoma dos Açores, pois, como atrás se viu, os requerentes 
não têm legitimidade processual para a questão de inconstitucionalidade 
que suscitaram.

Assim sendo, as normas, cuja ilegalidade se invoca, têm o seguinte 
teor:

“Artigo 149.º
Receitas do Serviço Nacional de Saúde

[...]
2 — O pagamento das prestações de serviços efetuadas pelas entida-

des do SNS a pessoas singulares fiscalmente residentes nas regiões au-
tónomas é da responsabilidade do Serviço Regional de Saúde respetivo.

3 — As prestações de serviços do SNS a pessoas singulares fis-
calmente residentes nas regiões autónomas são obrigatoriamente 
enquadradas pelo previsto no artigo 5.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, sendo res-
ponsabilidade do Serviço Regional de Saúde a emissão do número 
do compromisso previsto no n.º 3 do mesmo artigo.

[...].”

O artigo 5.º, n.º 3, da Lei n.º 8/2012, para o qual remete o n.º 3 do 
artigo 149.º da lei do Orçamento de Estado para 2013, ora analisada, 
estabelece que “os sistemas de contabilidade de suporte à execução do 
orçamento emitem um número de compromisso válido e sequencial 
que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda, ou documento 
equivalente, e sem o qual o contrato ou a obrigação subjacente em causa 
são, para todos os efeitos, nulos”.

A ilegalidade do artigo 149.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 
de dezembro, deve ser aferida por referência ao artigo 12.º do Estatuto 
Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o qual, sob a 
epígrafe, “Princípio da solidariedade nacional”, determina o seguinte:

“1. Nos termos da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, a Re-
gião tem direito a ser compensada financeiramente pelos custos das 
desigualdades derivadas da insularidade, designadamente no respei-
tante a comunicações, transportes, educação, cultura, segurança social 
e saúde, incentivando a progressiva inserção da Região em espaços 
económicos mais amplos, de dimensão nacional e internacional.

2 — Constitui obrigação do Estado assegurar os encargos para 
garantia da efetiva universalidade das prestações sociais quando não 
for possível assegurá -las na Região, nos termos da Lei de Finanças 
das Regiões Autónomas.”
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19 — Para uma melhor compreensão do que está em causa, nos arti-
gos 149.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 66 -B/2012 e 5.º, n.º 3, da Lei n.º 8/2012, 
importa começar por um breve enquadramento da legislação subjacente 
ao Sistema Regional de Saúde.

O artigo 59.º do EPARAA atribui à Assembleia Legislativa Regional 
competências para legislar em matéria de politica de saúde, nela se 
englobando “o serviço regional de saúde, incluindo a sua organização, 
planeamento, funcionamento, financiamento e recursos humanos”.

Por sua vez, a lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 de agosto, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro), 
nos termos da Base VIII, estabelece que nas “Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira a política de saúde é definida e executada pelos 
órgãos do governo próprio, em obediência aos princípios estabelecidos 
pela Constituição da República e pela presente lei”, cabendo -lhes “publi-
car regulamentação própria em matéria de organização, funcionamento 
e regionalização dos serviços de saúde”.

Por seu turno, o Estatuto do Serviço Regional de Saúde da Região 
Autónoma dos Açores, o qual consta do Decreto Legislativo Regional 
n.º 28/99/A, de 31 de julho, no artigo 1.º, n.º 1, define o SRS como um 
conjunto articulado e coordenado de entidades prestadoras de cuidados de 
saúde, organizado sob a forma de sistema público de saúde (do diploma 
mencionado). Nos termos do referido Estatuto do Serviço Regional de 
Saúde dos Açores, “incumbe ao SRS a efetivação, na Região Autónoma 
dos Açores, da responsabilidade que a Constituição e a lei atribuem aos 
seus órgãos de governo próprio na promoção e proteção das condições 
de saúde dos indivíduos, famílias e comunidade” (artigo 3.º). Ou seja, 
o SRS não pretende substituir ou ser uma alternativa ao SNS, e não visa 
a efetivação das obrigações do Estado em matéria de direito à saúde. 
A instituição de serviços regionais de saúde corresponde à necessidade 
de dar aos órgãos de governo regional, no respeito pelo princípio da 
autonomia, liberdade de definição das regras de organização e funcio-
namento dos serviços públicos de saúde.

A completar este quadro legislativo, a Portaria n.º 66/2010, de 30 de 
junho, aprova o regulamento de deslocação de doentes do Serviço Regio-
nal de Saúde na Região Autónoma dos Açores, inter e intrailhas, para fora 
da região, ou para o estrangeiro, bem como a tabela de comparticipação 
diária na deslocação dos referidos doentes e seus acompanhantes.

Deste enquadramento legal parece decorrer a existência de uma rela-
ção de subsidiariedade entre o Serviço Nacional de Saúde e os serviços 
regionais de saúde, ou seja, o SNS delega tarefas nos SRS, sempre que 
estes estejam em condições de garantir a prestação dos cuidados de 
saúde necessários, atuando apenas quando aqueles serviços não possam 
garantir a atenção indispensável ao tratamento, em função da situação 
clínica concreta ou da localização do doente.

20 — Em termos práticos, poderá verificar -se um conjunto de si-
tuações distintas nas quais cidadãos com residência fiscal nos Açores 
podem necessitar de cuidados médicos prestados pelo SNS. Desde logo, 
quando são referenciados pelo serviço regional de saúde para unidades 
de saúde do continente, devido a situações clínicas mais complexas 
ou à necessidade de tratamentos diferenciados inexistentes na região 
autónoma. Também poderão ver -se forçados a recorrer a instituições 
do SNS os cidadãos residentes nos Açores que estejam de passagem ou 
a viver temporariamente no continente, bem como pessoas que estejam 
em processo de transferência de residência da região para o continente, 
mas ainda estejam registadas como utentes do serviço regional de saúde.

À luz do artigo 149.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 66 -B/2012, as prestações de 
serviços de saúde a cidadãos portugueses com residência fiscal nas regiões 
autónomas, por parte do SNS, deverão ser precedidas de um número de 
compromisso, constante de nota de compra ou documento equivalente, 
emitido pelo SRS, sem o qual será nula a obrigação de prestação de 
cuidados. Este preceito estabelece, pois, o procedimento administrativo e 
contabilístico que deve ser seguido quando se verificam situações em que 
ocorreu a prestação de serviços de saúde a cidadãos portugueses com resi-
dência fiscal nas regiões autónomas, por parte do SNS, sendo a responsa-
bilidade pelo pagamento dessas prestações do serviço regional de saúde.

21 — Uma vez interpretados o texto e o contexto das normas constan-
tes do artigo 149.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 66 -B/2012, é tempo de averiguar 
se elas contrariam o artigo 12.º, n.os 1 e 2, do EPARAA, o qual consagra 
o princípio da solidariedade nacional. Inserindo -se no Título II do Es-
tatuto respeitante aos princípios fundamentais, o n.º 1 do artigo 12.º do 
EPARAA determina que, nos termos da lei das Finanças das Regiões 
Autónomas, a Região tem direito a ser compensada financeiramente 
pelos custos derivados da insularidade, designadamente, no que respeita 
à saúde e o n.º 2 do mesmo preceito legal estabelece que o Estado tem 
a obrigação de assegurar os encargos para garantia da efectiva univer-
salidade das prestações sociais quando não for possível assegurá -las 
na Região, nos termos da lei das Finanças das Regiões Autónomas. No 
fundo, trata -se de concretização do princípio constitucional mais vasto de 
cooperação entre os órgãos de soberania e os órgãos regionais, afirmado 
no artigo 229.º, n.os 1 e 3, da CRP, o qual impõe aos órgãos de soberania 
a obrigação de assegurarem, em cooperação com os órgãos de governo 

próprio, o desenvolvimento económico e social das regiões autónomas, 
com especial relevo para a correção das desigualdades derivadas da 
insularidade, estabelecendo igualmente que as relações financeiras entre 
a República e as regiões autónomas são reguladas por lei da Assembleia 
da República prevista na alínea t) do artigo 164.º da CRP.

Assim sendo, o primeiro problema com que nos deparamos é de saber 
se as normas constantes do artigo 149.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 66 -B/2012, 
poderão pôr em causa o artigo 12.º, n.º 1 e 2 do EPARAA, na medida 
em que o regime das relações financeiras entre o Estado e a Região, no 
tocante à prestação de cuidados de saúde, designadamente, o regime 
das transferências de verbas do Estado para a Região não é posto em 
causa por essas normas. Como vimos, aquelas incidem tão -somente 
sobre os procedimentos administrativos e contabilísticos relativos a 
essas prestações.

No fundo, o artigo 12.º do EPARAA, ao remeter para a lei das Fi-
nanças Regionais, os termos do direito da Região a ser compensada 
financeiramente pelos custos das desigualdades derivadas da insulari-
dade, designadamente no respeitante à saúde, não se afigura suscetível 
de invalidar uma norma do Orçamento de Estado, a qual se limita a 
estabelecer procedimentos administrativos e contabilísticos, não tendo, 
à partida, repercussões sobre o regime das transferências de verbas do 
Estado para as regiões.

Em conclusão, as normas constantes do artigo 149.º, n.os 2 e 3, da Lei 
n.º 66 -B/2012 não se encontram feridas de ilegalidade.

22 — Os requerentes pedem ainda a declaração de inconstitucio-
nalidade, com força obrigatória geral, da norma constante do n.º 3 do 
artigo 188.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro — Orçamento 
do Estado para 2013.

A mencionada disposição legal tem o seguinte teor:

“Artigo 188.º
Disposições transitórias no âmbito do IRS

[...].
3 — A receita da sobretaxa reverte integralmente para o Orçamento 

do Estado, nos termos dos artigos 10.º -A, 10.º -B e 88.º da lei de enqua-
dramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, 
alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro.”

A sobretaxa mencionada nesta disposição normativa está prevista no 
artigo 187.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro — Orçamento 
do Estado para 2013, cujo n.º 1 dispõe o seguinte: “Sobre a parte do 
rendimento coletável do IRS que resulte do englobamento nos termos do 
artigo 22.º do Código do IRS, acrescido dos rendimentos sujeitos às taxas 
especiais constantes dos n.os 3, 6, 11 e 12 do artigo 72.º do mesmo Código, 
auferido por sujeitos passivos residentes em território português, que 
exceda, por sujeito passivo, o valor anual da retribuição mínima mensal 
garantida, incide a sobretaxa de 3,5 %”. O relatório sobre o OE 2013 
atribui -lhe “caráter excecional” (p. 67) e justifica a sua necessidade com 
base na “suspensão, no próximo exercício orçamental, de apenas um dos 
subsídios, designadamente o de férias, relativamente aos trabalhadores 
do setor público”, o que leva à “introdução de uma sobretaxa [...] sobre 
todos os rendimentos sujeitos a IRS, na parte que excede o salário mí-
nimo nacional,” visando “extrair as devidas consequências da decisão 
do Tribunal Constitucional, que declarou a inconstitucionalidade, com 
efeitos a partir de 2013, das normas dos artigos 21.º e 25.º da Lei do 
Orçamento do Estado para 2012”. A obtenção de receita fiscal adicional 
através do lançamento de uma sobretaxa extraordinária sobre os rendi-
mentos sujeitos a IRS ocorreu igualmente em 2011, com fundamento 
nas exigências de cumprimento do défice estabelecido para esse ano, 
no âmbito do programa de ajustamento económico e financeiro (PAEF) 
acordado com as instituições europeias e com FMI.

A respeito da sobretaxa extraordinária de 2011, escreveu -se no Acór-
dão n.º 412/2012 deste Tribunal:

«A sobretaxa em causa é de facto um imposto extraordinário (ou, 
se se preferir um adicional extraordinário a um imposto), o que é 
comprovável para lá da etiqueta “sobretaxa extraordinária”. Em pri-
meiro lugar, é justificada pela ocorrência de circunstâncias excecionais 
na Exposição de motivos da Proposta de lei que deu origem àquele 
diploma, onde se lê o seguinte: “A prossecução do interesse público, 
em face da difícil situação económico -financeira do País, exige um 
esforço de consolidação que requererá, além de um maior ativismo na 
redução da despesa pública, a introdução de medidas fiscais adicionais, 
inseridas num conjunto mais vasto de medidas de combate ao défice 
orçamental, que permitirão a obtenção de receita fiscal adicional es-
timada em cerca de oitocentos milhões de euros já em 2011 [...].Em 
segundo lugar, a sobretaxa tem caráter marcadamente temporário ao 
incidir exclusivamente sobre os rendimentos auferidos em 2011, o 
que é assumido expressamente naquela Exposição de motivos e tem 
letra de lei no n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2011, nos termos do 
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qual o artigo que a cria aplica -se apenas aos rendimentos auferidos 
durante o ano de 2011, cessando a sua vigência após a produção de 
todos os seus efeitos em relação ao ano fiscal em curso».

22 — A questão de constitucionalidade ora colocada é idêntica à que 
foi objeto de análise por parte deste Tribunal no supra citado Acórdão. 
Então, como agora, tratava -se de saber se uma norma com o teor do pre-
sente artigo 188.º, n.º 3, da Lei n.º 66 -B/2012, que determina a reversão 
integral para o Orçamento do Estado das receitas da sobretaxa extraor-
dinária sobre os rendimentos sujeitos a IRS auferidos em 2013, viola o 
artigo 227.º, n.º 1, alínea j), da CRP, ao abrigo do qual as regiões autóno-
mas têm o poder de dispor, nos termos dos estatutos e da lei de finanças 
das regiões autónomas, das receitas fiscais nelas cobradas ou geradas.

A argumentação dos requerentes funda -se, desta vez, para além da 
contradição com normas da CRP, do EPARAA e da Lei de Finanças das 
Regiões Autónomas, no facto de a receita arrecadada com esta sobre-
taxa se destinar, “conforme explicado publicamente pelo Governo da 
República, a pagar o subsídio que foi reposto aos funcionários públicos. 
Ora, na Região Autónoma dos Açores, a reposição do referido subsídio 
aos trabalhadores da administração pública regional será efetuada a 
expensas do orçamento regional, pelo que estamos na presença de uma 
dupla penalização para as finanças regionais, uma vez que a Região 
terá que suportar os encargos inerentes à reposição de um subsídio e, 
simultaneamente, fica desprovida da receita para o efeito”. Alegam 
ainda, lembrando uma declaração de voto anexa ao Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 412/2012, que “o caráter temporário [...] e excecional 
da sobretaxa não justifica que esta possa reverter totalmente para o 
Orçamento do Estado, contrariando o disposto no artigo 227.º, n.º 1, 
alínea j), da Constituição. Ou seja, a titularidade da receita não muda 
apenas em função da excecionalidade da sobretaxa. Como escrevem 
Gomes Canotilho e Vital Moreira, «As regiões autónomas têm direito 
a dispor de todas as receitas fiscais cobradas no respetivo arquipélago 
(n.º j/2.ª parte), o que abrange todos os impostos independentemente 
da sua natureza específica (impostos diretos ou indiretos, ordinários ou 
extraordinários, etc.)» (Constituição da República Portuguesa Anotada, 
Vol. II, 4.ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2006 p. 675). [...] Desde 
logo, pois de modo algum se poderá, a meu ver, considerar «consignada» 
a receita da sobretaxa em questão, apenas pelo facto de a sua imposição 
ser justificada por circunstâncias excecionais que obrigam a um esforço 
para acelerar a consolidação orçamental e cumprimento do objetivo tra-
çado para o défice orçamental. O ter como meta um tal objetivo genérico 
não faz do produto da sobretaxa uma receita «consignada». Pelo que não 
pode obstar a que esta receita, ainda que extraordinária, deva ser utilizada 
para realização de finalidades prosseguidas pelas regiões autónomas, no 
quadro determinado pelo artigo 227.º,n.º 1, alínea j), da Constituição”.

É entendimento firme e reiterado do Tribunal Constitucional (Acór-
dãos n.os 11/83, 66/84 e 141/85 e 412/12) que normas do teor daquela 
que ora se analisa “não podem deixar de ser interpretadas no sentido de 
consentirem o lançamento de impostos de caráter extraordinário cujo 
produto reverta inteiramente para o Estado, quando ocorram circuns-
tâncias excecionais, nomeadamente de crise económico -financeira, que 
justifiquem esse comportamento legislativo. Decerto que o legislador 
constitucional, ao estabelecer os princípios constantes dos artigos atrás 
mencionados, teve basicamente presente um quadro de normalidade 
financeira e, consequentemente, tão -só os impostos ordinários correntes, 
razão pela qual devem poder haver -se por excluídos daquele quadro 
os impostos extraordinários e não permanentes ditados por razões de 
manifesta excecionalidade” (Acórdão n.º 11/83, para o qual remete, por 
exemplo, o Acórdão n.º 412/12).

23 — Assim, resta verificar se há, no presente caso, algum argumento 
novo ou alguma especificidade que possam fundamentar o afastamento 
da jurisprudência acima mencionada. O único elemento distintivo da 
presente situação é a explicação pública feita pelo Governo da República, 
segundo a qual as receitas da sobretaxa se destinariam a pagar o subsídio 
que foi reposto aos funcionários públicos. A despesa com os vencimentos 
dos funcionários da administração regional é suportada pelo orçamento 
das regiões autónomas, o que pareceria justificar a necessidade de lhes 
atribuir a sua parte nas receitas da sobretaxa. Todavia, tal consignação 
carece de suporte legal e jurídico, sendo meramente um argumento de 
cariz politico. Na realidade, e tal como medidas análogas adotadas em 
Orçamentos anteriores, a sobretaxa ora em causa continua a configurar -se 
como um veículo do esforço de consolidação orçamental que exige, no 
entender do Governo, medidas fiscais que permitam a obtenção de receita 
fiscal adicional. Como se afirma no Relatório do OE 2013 “A suspensão, 
no próximo exercício orçamental, de apenas um dos subsídios, designa-
damente o de férias, relativamente aos trabalhadores do setor público, 
complementada com a introdução de uma sobretaxa de 4 % sobre todos 
os rendimentos sujeitos a IRS, na parte que excede o salário mínimo 
nacional, visa extrair as devidas consequências da decisão do Tribunal 
Constitucional [...]. Neste âmbito, cumpre desde logo salientar o caráter 
progressivo da sobretaxa ora introduzida e pela sua cumulação com a 

sobretaxa de solidariedade aplicável aos titulares de rendimentos mais 
elevados, sem incidir porém sobre a parte dos rendimentos que equivalem 
ao salário mínimo nacional [...] Salvaguardam -se assim os princípios da 
igualdade e da justiça social, os quais determinam uma justa repartição 
dos encargos públicos pelos cidadãos, sem no entanto desacautelar a 
situação daqueles que se encontram em situação económica mais frágil. 
A introdução da sobretaxa deve, aliás, ser enquadrada no conjunto das 
outras medidas de caráter fiscal ora introduzidas, as quais atingem es-
pecialmente os titulares de rendimentos mais elevados, assim como os 
rendimentos de capital”. Ora, estes são objetivos específicos de âmbito 
nacional e não se esgotam na questão da despesa salarial.

Por outro lado, e como o Tribunal Constitucional decidiu em ocasiões 
anteriores, a norma ora em análise “não subtrai às regiões autónomas as 
receitas fiscais que tornam efetivo o poder de aprovação (a liberdade de 
conformação) de um orçamento próprio, financiado com receitas regio-
nais próprias, constitucionalmente enquadrado na autonomia financeira 
regional” (cf. Acórdão n.º 412/12).

Finalmente, sempre se poderá reafirmar, como se expos no Acórdão 
n.º 412/12, que à luz do n.º 2 do artigo 225.º da CRP, a autonomia das 
regiões visa também o reforço da unidade nacional e dos laços de solida-
riedade entre todos os portugueses, pelo que o princípio da solidariedade 
nacional «não pode ser perspetivado por forma a dele se extrair uma só 
direccionalidade, qual seja a da solidariedade representar unicamente a 
imposição de obrigações do Estado para com as Regiões Autónomas», 
tornando -se inequívoco que «não poderão deixar de ser ponderados 
também os interesses das populações do território nacional no seu todo» 
(Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 11/2007, cujo entendimento foi 
reiterado nos Acórdãos n.os 581/2007 e 499/2008).

24 — Os requerentes colocam ainda a questão da ilegalidade do 
artigo 188.º, n.º 3, da Lei n.º 66 -B/2012, por violação da alínea b) do 
n.º 2 do artigo 19.º do EPARAA relativo às receitas da região, nos termos 
do qual constituem, em especial, receitas da Região todos os impostos 
[...] e adicionais cobrados no seu território. Ora, esta norma estatutária, 
embora formalmente inserida no estatuto político -administrativo, não é 
materialmente estatutária, tal como se decidiu no Acórdão n.º 412/12:

“O Tribunal tem entendido, reiteradamente, que o âmbito da reserva 
de lei estatutária «não se determina em função do conteúdo concreto de 
um estatuto vigente; não ocorre violação da “reserva de estatuto” sempre 
que uma norma o contrarie». Esta violação existirá somente se a «norma 
constante do estatuto pertencer ao âmbito material estatutário — ou seja: 
se ela regular questão materialmente estatutária» (Acórdãos n.os 162/99, 
567/2004, 581/2007 e 238/2008, disponíveis em www.tribunalconstitu-
cional.pt. Na doutrina, Jorge Miranda/Rui Medeiros, ob. cit., anotação 
ao artigo 226.º, alínea b) do ponto IV).

E fora da reserva de estatuto está necessariamente a matéria das “re-
lações financeiras entre a República e as regiões autónomas”, por ser 
matéria reservada à competência legislativa da Assembleia da República 
o “regime de finanças das regiões autónomas”, de acordo com o estatuído 
nos artigos 164.º, alínea t), e 229.º, n.º 3, da CRP (Acórdãos n.os 162/99, 
567/2004, 581/2007 e 238/2008. Na doutrina, Jorge Miranda/Rui Me-
deiros, ob. cit., anotação ao artigo 227.º, alínea i) do ponto VIII). Se, por 
um lado, só é possível reconhecer valor reforçado às normas incluídas 
no estatuto que revistam natureza materialmente estatutária, por outro, 
o âmbito material da reserva de estatuto encontra -se delimitado nega-
tivamente pelo princípio da reserva de lei da Assembleia da República 
(na conclusão, Acórdão n.º 238/2008).”

Não pode, pois, concluir -se pela ilegalidade do artigo 188.º, n.º 3, da 
Lei n.º 66 -B/2012.

Face ao que acima se afirmou, é de concluir que as normas em apre-
ciação não violam o disposto no artigo 227.º, n.º 1, alínea j), da CRP, 
nem a alínea b) do n.º 2 do artigo 19.º do EPARAA, ao estatuírem a 
reversão integral para o Orçamento do Estado das receitas da sobretaxa 
extraordinária sobre os rendimentos sujeitos a IRS auferidos em 2013.

25 — Finalmente, os requerentes pedem a declaração de inconstitu-
cionalidade ou (subsidiariamente), de ilegalidade, com força obrigatória 
geral, da norma constante do artigo 262.º Lei n.º 66 -B/2012, que tem 
o seguinte teor:

“Artigo 262.º
Norma interpretativa

Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei 
n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 22 -A/2007, de 29 
de junho, 67 -A/2007, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 
55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 
22/2012, de 30 de maio, a participação variável de 5 % no IRS a favor 
das autarquias locais das regiões autónomas é deduzida à receita de 
IRS cobrada na respetiva região autónoma, devendo o Estado proceder 
diretamente à sua entrega às autarquias locais.”

A questão de constitucionalidade aqui em causa foi também anali-
sada anteriormente pelo Tribunal Constitucional, designadamente nos 
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Acórdãos n.º 412/12 e n.º 568/12. Trata -se de avaliar a compatibilidade 
com a Lei Fundamental da dedução da participação das autarquias à 
receita de IRS cobrada na região autónoma, não se apresentando como 
problemática a entrega direta dessas mesmas receitas às autarquias 
locais, por parte do Estado. É entendimento dos requerentes, e nesse 
aspeto se centra a sua argumentação, que constitui receita da Região 
Autónoma dos Açores todo o imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares nela cobrado. Mais acrescentam que, nos termos constitucio-
nais, as relações financeiras entre a República e as regiões autónomas 
são reguladas através da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, 
não podendo o Estado, através de uma disposição do teor da norma ora 
questionada, eximir -se de respeitar o mínimo legalmente definido para 
a contribuição da República para as regiões autónomas, que inclui as 
receitas do IRS nelas geradas. Nestes termos, está em causa, segundo 
os requerentes, uma verdadeira “reserva regional de receitas cobradas 
e geradas no respetivo território” (mencionada, aliás, no Acórdão deste 
Tribunal n.º 499/2008), que constituiria a garantia mínima de autonomia 
financeira das regiões autónomas.

Este problema foi tratado pela primeira vez, como, aliás, se recorda 
nos Acórdãos anteriormente referidos, no Parecer da Comissão Cons-
titucional n.º 28/78, mediante o qual não houve pronúncia pela in-
constitucionalidade de um Decreto da Assembleia da República sobre 
«Finanças locais» (Pareceres da Comissão Constitucional, vol. 7, 1980, 
p. 3 e ss.). No mencionado Parecer, defendeu -se que “o poder de dis-
posição das receitas fiscais atribuído às regiões autónomas [...] foi 
sempre entendido como não prejudicando o regime das finanças locais 
a instituir posteriormente”. Nestes termos, a questão “reduz -se a saber 
como pode o Estado satisfazer simultaneamente o direito das regiões a 
dispor das receitas fiscais nelas cobradas e o direito dos municípios a 
participar nas receitas provenientes de impostos diretos”. Entendeu então 
a Comissão Constitucional que “o direito atribuído às regiões não pode 
deixar de se encontrar negativamente delimitado pelo direito atribuído 
aos municípios”, cabendo, por isso, às regiões autónomas “dispor das 
receitas fiscais nelas cobradas, salvo daquela parte destas que se destina 
a assegurar a participação dos municípios nas receitas provenientes de 
certos impostos, nos termos da Constituição e da lei”.

Este entendimento foi reiterado pela jurisprudência mais recente. Nos 
termos do Acórdão n.º 412/12:

“Face ao estatuído nos artigos 254.º e 238.º da CRP os municípios 
participam, por direito próprio, nas receitas provenientes dos impostos 
diretos e têm finanças próprias. Este imperativo de autonomia finan-
ceira das autarquias locais tem, por isso, de se compatibilizar com 
o poder que as regiões autónomas têm de dispor das receitas fiscais 
nelas cobradas ou geradas para afetação às suas despesas.

O princípio do Estado unitário (artigo 6.º da CRP) compatibiliza o 
regime autonómico insular com a autonomia das autarquias locais e, 
consequentemente, duas diferentes sedes de autonomia financeira — a 
das regiões autónomas (artigos 227.º, n.º 1, alínea j), e 232.º, n.º 1, 
da CRP) e a das autarquias locais (artigos 238.º e 254.º da CRP). Às 
regiões autónomas é garantido o poder de dispor das receitas fiscais 
nelas cobradas ou geradas afetando -as às suas despesas, com exclusão 
das que caibam, por direito próprio, aos municípios”.

Não se veem fundamentos para alterar a posição até aqui seguida pelo 
Tribunal Constitucional, o que conduz à não declaração de inconstitucio-
nalidade da norma constante do n.º 3 do artigo 188.º da Lei n.º 66 -B/2012, 
de 31 de dezembro — Orçamento do Estado para 2013, por violação 
dos artigos 227.º, n.º 1, alínea j) e n.º 3 do artigo 229.º da Constituição.

26 — Os requerentes põem ainda a questão da ilegalidade da norma 
ora analisada. Os fundamentos alegados para sustentar a ilegalidade 
são a violação dos artigos 15.º e 19.º da Lei de Finanças das Regi-
ões Autónomas — Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de fevereiro  -, bem 
como dos artigos 12.º e 19.º, n.º 2, alínea b), e n.º 2 do Estatuto Político-
-Administrativo da Região Autónoma dos Açores.

Quanto aos fundamentos radicados na lei das Finanças das Regiões 
autónomas e do artigo 19.º, n.º 1, do EPARAA, já atrás se chegou à 
conclusão que os requerentes não têm legitimidade processual para um 
pedido de fiscalização da legalidade com base neles (cf. supra n.º 8).

Quanto ao fundamento de ilegalidade relacionado com a violação 
do artigo 19.º, n.º 2, alínea b), do EPARAA, remete -se, antes de mais, 
para o que se disse supra no n.º 24, ou seja, e em síntese, o Tribunal 
Constitucional tem entendido, reiteradamente, que não ocorre violação da 
“reserva de estatuto” sempre que uma norma o contrarie (neste sentido, 
ver os Acórdãos n.os 412/12, 238/2008, 581/2007 e 567/2004), existindo 
violação apenas quando a norma do Estatuto em causa pertencer ao 
âmbito material estatutário. Tal como se decidiu no Acórdão n.º 412/12, 
“fora da reserva de estatuto está necessariamente a matéria das “relações 
financeiras entre a República e as regiões autónomas”, por ser matéria 
reservada à competência legislativa da Assembleia da República o “re-

gime de finanças das regiões autónomas”, de acordo com o estatuído 
nos artigos 164.º, alínea t), e 229.º, n.º 3, da CRP [...]”.

Não se descortinando motivo bastante para alterar esta posição, não 
pode, pois, concluir -se pela ilegalidade da norma questionada, tendo em 
conta o disposto no artigo 12.º e 19.º, n.º 2, alínea b) do EPARAA.

III — Decisão
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide:
a) Não tomar conhecimento da inconstitucionalidade das normas 

constantes do artigo 149.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 66 -B/2012;
b) Não declarar a inconstitucionalidade nem a ilegalidade, com força 

obrigatória geral, das normas contidas nos n.os 1 e 2, na parte respeitante 
às administrações regionais, e 8 e 9 do artigo 59.º e no artigo 68.º da 
Lei n.º 66 -B/2012;

c) Não declarar a ilegalidade, com força obrigatória geral das normas 
insertas no artigo 149.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 66 -B/2012;

d) Não tomar conhecimento da ilegalidade dos artigos 188.º, n.º 3, e 
262.º da Lei n.º 66 -B/2012, por violação do artigo 19.º, n.º 1, do EPARAA.

e) Não declarar a inconstitucionalidade, nem a ilegalidade, com força 
obrigatória geral, da norma constante do n.º 3 do artigo 188.º da Lei 
n.º 66 -B/2012;

f) Não declarar a inconstitucionalidade, nem a ilegalidade, com força 
obrigatória geral, da norma constante do artigo 262.º da Lei n.º 66 -B/2012.

Lisboa, 11 de novembro de 2013. — Ana guerra Martins — Maria 
João Antunes [não teria tomado conhecimento, quanto às normas da 
alínea d), por falta de legitimidade dos requerentes, pelas razões cons-
tantes da declaração aposta ao Acórdão n.º 187/2012] — José da Cunha 
Barbosa — Maria José Rangel de Mesquita — Fernando Vaz Ventu-
ra — Lino Rodrigues Ribeiro — Maria Lúcia Amaral (com declaração 
em anexo) — Carlos Fernandes Cadilha [vencido quanto à decisão 
da alínea c) nos termos da declaração de voto em anexo] — Pedro 
Machete [vencido quanto à alínea f) conforme declaração anexa ao 
Acórdão n.º 568/2012] — Maria de Fátima Mata -Mouros (vencida 
parcialmente de acordo com a declaração junta) — Catarina Sarmento 
e Castro [vencida quanto às alíneas b), c) e e), nos termos da declaração 
de voto junta] — João Cura Mariano [vencido quanto às alíneas b), c) e 
e), nos termos da declaração de voto da Conselheira Catarina Sarmento 
e Castro] — Joaquim de Sousa Ribeiro.

Declaração de voto
Vencida quanto à fundamentação em dois pontos essenciais: primeiro, 

no ponto relativo à “legitimidade dos requerentes”; segundo, no ponto 
relativo à “reserva de poder executivo regional”.

1 — Em primeiro lugar, discordo da fundamentação que é seguida 
pelo Acórdão para resolver o problema da “legitimidade dos requeren-
tes” (pontos 4 e 5). Entendo que o Tribunal seguiu aqui um método de 
interpretação — já trilhado, aliás, no Acórdão n.º 645/2013 — que se 
afasta das razões substanciais que levaram a Constituição, na alínea g) 
do n.º 2 do artigo 281.º, a limitar o acesso ao Tribunal, no que aos 
titulares dos órgãos de governo das regiões diz respeito, ou a proble-
mas de defesa da autonomia (questão de constitucionalidade), ou a 
problemas de defesa da integridade do ordenamento regional, tal como 
ele é prefigurado pelos estatutos político -administrativos (questão de 
legalidade). O caminho interpretativo adotado, e do qual discordo, 
consiste basicamente no seguinte: avalia -se da legitimidade dos reque-
rentes para colocar ao Tribunal questões de constitucionalidade tendo 
em conta a “causa de pedir” que acompanha o pedido. Se essa “causa 
de pedir” invocar, como parâmetro, norma constitucional que consagre 
“direitos das regiões”, a questão de constitucionalidade é admitida; 
se, pelo contrário, o parâmetro invocado na “causa de pedir” coincidir 
com norma constitucional que não consagra “direitos das regiões” o 
pedido não é admitido. Finalmente, como instrumento hermenêutico 
determinante para saber se certa norma constitucional, invocada pelos 
requerentes, consagra ou não “direitos” das regiões, usa -se o critério da 
sua localização no texto da Constituição. Por isso, in casu, o artigo 112.º 
da CRP — que se insere nos princípios gerais da Parte III da Consti-
tuição e não no título respeitante às regiões autónomas — não é tido 
como “causa de pedir” idónea para efeitos da limitação da legitimidade 
dos requerentes que é consagrada na alínea g) do n.º 2 do artigo 281.º, 
não obstante ser determinante para a compreensão do modo através 
do qual se articulam ordenamento regional e ordenamento estadual.

A razão pela qual a alínea g) do n.º 2 do artigo 281.º limita o acesso 
dos titulares dos órgãos de governo das regiões ao Tribunal Constitu-
cional à colocação de questões de constitucionalidade que se fundem 
na defesa da autonomia regional (pois é isso que se deve entender por 
“invocação dos direitos das regiões”) encontra -se na estrutura unitária 
do Estado português. Num estado com esta estrutura (dotado, portanto, 
de uma única constituição) a larga maioria de questões de constitucio-
nalidade que se podem colocar em processos de fiscalização abstrata 
dirão, naturalmente, respeito a todos os cidadãos, residam eles nas ilhas 
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ou residam no continente. É esta a consequência lógica da existência 
de uma única constituição para o todo do território nacional. Assim, 
questões de constitucionalidade que decorram do incumprimento por 
parte de atos jurídico -públicos de normas constitucionais que consagram 
direitos fundamentais, por exemplo, ou de normas constitucionais que 
digam respeito às competências dos órgãos de soberania, só podem ser 
colocadas ao Tribunal por “entidades” que, nos termos da CRP, sejam 
“representativas” dos cidadãos nacionais, ou que exerçam funções de 
“âmbito nacional”. A atribuição a essas “entidades” do poder de iniciativa 
de processos de fiscalização abstrata sucessiva decorre logicamente da 
sua corresponsabilização no exercício da função [que aos órgãos constitu-
cionais de âmbito nacional naturalmente cabe] de garantia da integridade 
da ordem jurídica como um todo. Inversamente, às entidades “represen-
tativas” dos órgãos de governo regional caberá velar pela integridade da 
ordem constitucional no que diz respeito à defesa da autonomia regional, 
ou pela integridade da ordem regional no que diz respeito à observância 
das regras estatutárias. Sendo esta uma consequência lógica da estrutura 
unitária do Estado, não parece que a forma correta da sua aplicação aos 
casos concretos seja a da busca da coincidência, norma a norma, entre 
o que é invocado na “causa de pedir” pelos requerentes e os “preceitos 
constitucionais” que consagram “direitos das regiões”. Para além de 
desconhecer um tópico fundamental da hermenêutica constitucional — o 
da unidade da constituição — este método interpretativo afasta -se, em 
meu entendimento, das razões substanciais que justificam a alínea g) 
do n.º 2 do artigo 281.º da CRP. Sobretudo quando se chega ao ponto 
de adotar como critério identificador das normas constitucionais que 
consagram “direitos das regiões” o critério da localização sistemática 
das referidas normas no texto da CRP.

2 — Em segundo lugar, discordei do caminho que aqui o Tribunal se-
guiu para resolver o problema relativo à “reserva de executivo regional”.

O problema fora colocado pelos requerentes quanto As normas dos ar-
tigos 59.º e 68.º da Lei do Orçamento do Estado para 2013 que impunham 
limitações à contratação de novos trabalhadores para a administração, 
bem como para a renovação dos contratos já existentes. Entendia -se no 
requerimento que as limitações impostas pelo legislador nacional não 
podiam valer para a administração regional, uma vez que as decisões a 
tomar (contratação de novos trabalhadores; renovação de contratos já 
existentes) eram, segundo a Constituição e os Estatutos, decisões a ser 
tomadas pelo governo regional, que só a ele pertenciam.

O Acórdão resolve essencialmente o problema no ponto 13, onde se 
diz que perante a indefinição constitucional do que seja o conceito de 
“reserva de poder executivo regional”, só se estaria perante um norma 
inconstitucional se se pudesse afirmar e existência de uma compressão 
do núcleo essencial da “autonomia administrativa” [das regiões]; mas 
como, no caso, as normas do orçamento do Estado ainda deixavam 
“espaço de manobra” ao governo regional, não haveria como concluir -se 
pela ocorrência, in casu, de uma “eliminação” ou “afectação” do núcleo 
essencial dessa autonomia.

Discordo desta fundamentação.
Em primeiro lugar, parece -me certo que se não tem que buscar na 

Constituição o “conceito” de reserva de poder executivo regional. As 
normas constitucionais não existem para oferecer conceitos. Estes, 
como sempre acontece no mundo do direito, hão -se ser construídos 
pelo intérprete a partir das soluções que as normas conferem para os 
problemas que há que resolver. Neste caso, problemas de repartição de 
competências entre Estado e regiões.

Ora, de acordo com o sistema desenhado pela CRP para a resolução 
destes problemas de repartição e competências, penso que há desde logo 
que concluir que os conceitos de “reserva de poder executivo regional” 
e de “autonomia administrativa” significam coisas diferentes, pelo que 
não podem ser usados de forma intermutável: enquanto a “autonomia” 
(e autonomia administrativa não a detêm apenas as regiões) é uma 
categoria referente às relações entre entes, a “reserva” é uma categoria 
referentes às relações entre órgãos.

Na verdade, a ideia da existência de um poder reservado um órgão 
inclui duas vertentes. A primeira é de índole positiva, diz respeito à com-
petência do próprio órgão ao qual se atribui o poder que lhe é “reservado”, 
e pode ser resumida através da palavra exclusividade. A competência para 
o exercício de um poder que é reservado a um certo órgão é, portanto e 
desde logo, uma competência exclusiva desse órgão. A segunda vertente 
que vai incluída na ideia de “reserva” é de índole negativa, diz respeito 
a órgãos outros que não aquele ao qual foi conferido o poder reservado 
e resume -se ao conceito de excludência. Se a certo órgão é reservado 
um certo poder, tal significa portanto que do exercício desse poder são 
excluídos outro ou outros órgãos.

Assim sendo, a primeira tarefa que haveria, em meu entender, que 
encetar, para resolver o problema de saber se in casu as normas do 
orçamento geral do Estado invadiam ou não, pelo seu teor, a reserva 
do executivo regional, era a de determinar face a que outro ou outros 
órgãos poderia valer esse poder reservado, caso existisse (nos termos 
da Constituição, e do seu desenvolvimento pelos Estatutos).

Porque, a meu ver, esse trabalho — que reputo necessário — não foi 
feito na fundamentação do Acórdão, há nessa fundamentação, segundo 
creio, uma confusão entre duas coisas bem distintas: a autonomia ad-
ministrativa e a reserva de poder executivo regional.

Creio que esta última reserva, no sentido de âmbito de poder exclu-
siva e excludentemente conferido pela Constituição e pelos estatutos 
político -administrativos ao governo das regiões autónomas, só pode atuar 
no âmbito da autonomia político -administrativa da região. O governo 
regional só pode apor uma competência exclusiva sua aos órgãos do 
poder do Estado (poder legislativo e poder executivo da República), ou 
ao órgão legislativo da região — de tal ordem que se possa concluir que 
esses mesmos órgãos estão, por força da Constituição e dos estatutos, 
excluídos do exercício do poder que só ao governo regional foi con-
fiado — no âmbito da “execução” de deliberações político -legislativas 
que primariamente caibam à região, de harmonia com o quadro de 
repartição de competências entre Estado e regiões que é fixado pela 
CRP com o concurso das normas estatutárias. Se, de acordo com esse 
quadro, o “poder executivo” de que se fala se situar fora desse âmbito, 
ou seja, disser respeito à execução de deliberações político -legislativas 
que primariamente caibam ao Estado — não fará naturalmente sentido 
invocar uma “reserva” de poder executivo ou governativo regional. Ora, 
no caso, em que estava em causa a impugnação de normas constantes 
do Orçamento Geral do Estado, do que se tratava era da execução de 
deliberações político -legislativas confiadas primariamente ao legislador 
nacional. Foi por este motivo (mas não por outro) que concordei com a 
decisão tomada maioritariamente pelo Tribunal. — Maria Lúcia Amaral.

Declaração de voto
Votei vencido quanto à decisão da alínea c) com os seguintes fun-

damentos.
O artigo 149.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, ao imputar 

ao Serviço Regional de Saúde a responsabilidade pelo pagamento das 
prestações de serviços efetuadas pelas entidades do Serviço Nacional de 
Saúde a pessoas singulares fiscalmente residentes nas regiões autónomas, 
impondo consequentemente a esse Serviço a assunção de compromissos 
para os efeitos do disposto no artigo 5.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de feve-
reiro, não se limita a estabelecer um mero procedimento administrativo e 
contabilístico, mas opera antes uma efetiva e injustificada transferência 
de responsabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
para o Serviço Regional de Saúde (SRS). Assim se compreendendo que 
a referida disposição se apresente sob a epígrafe «Receitas do Serviço 
Nacional de Saúde», fazendo supor que os encargos com a prestação de 
cuidados de saúde por serviços e estabelecimentos do SNS a cidadãos 
fiscalmente residentes nas regiões autónomas passe a ser suportado pelo 
SRS e represente, por via da correspondente transferência de verbas, 
uma nova forma de financiamento do SNS.

Essas disposições violam, nesses termos, o princípio da solidariedade 
nacional que consta do artigo 12.º do Estatuto Político Administrativo 
da Região Autónoma dos Açores (EPARAA) e, especialmente, o seu 
n.º 2, que constitui o Estado na obrigação de «assegurar os encargos 
para garantia da efetiva universalidade das prestações sociais quando 
não for possível assegurá -las na Região, nos termos da Lei de Finanças 
das Regiões Autónomas».

De facto, o SNS é um serviço público nacional a cargo do Estado e 
que assenta numa ideia de universalidade e generalidade e de gestão 
participada e descentralizada, sendo ao Estado que incumbe a responsa-
bilidade direta da sua execução (artigo 64.º, n.os 2 e 3, da Constituição). 
Estes mesmos princípios estão condensados, além do mais, na Base XXV 
da Lei de Bases da Saúde, pela qual o SNS se caracteriza por «prestar 
integradamente cuidados globais ou garantir a sua prestação», segundo 
um modelo de «organização regionalizada e gestão descentralizada e 
participada», e na Base XXXIII, que assegura o financiamento do Serviço 
Nacional de Saúde através do Orçamento do Estado. Não podendo deixar 
de reconhecer -se que «são beneficiários do Serviço Nacional de saúde 
todos os cidadãos portugueses», incluindo, necessariamente, os cidadãos 
com residência fiscal nas regiões autónomas (Base XXV, n.º 1).

Certo é que nas Regiões Autónomas cabe aos órgãos do governo 
próprio definir e executar a política de saúde, que poderão «publicar 
regulamentação própria em matéria de organização, funcionamento 
e regionalização dos serviços de saúde» (Base VIII da lei de Bases 
da Saúde), o que justifica a atribuição de competência legislativa à 
Assembleia Legislativa Regional em matéria de política de saúde, de-
signadamente, no que se refere à implementação do serviço regional de 
saúde (artigo 59.º do EPARAA).

O Serviço Regional de Saúde é definido, por sua vez, como um con-
junto articulado e coordenado de entidades prestadoras de cuidados de 
saúde, organizado sob a forma de sistema público de saúde, cujo objetivo 
é o da «efetivação, na Região Autónoma dos Açores, da responsabilidade 
que a Constituição e a lei atribuem aos seus órgãos de governo próprio 
na promoção e proteção das condições de saúde dos indivíduos, famílias 
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e comunidade (artigos 1.º, n.º 1, e 3.º do Estatuto aprovado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 28/99/A, de 31 de julho).

Face ao regime legal e constitucionalmente definido, a intervenção 
dos serviços regionais de saúde não pode deixar de ser entendida à luz 
de um princípio de subsidiariedade, cabendo aos serviços próprios das 
Regiões Autónomas, por efeito de uma delegação de tarefas do SNS, a 
prestação de cuidados de saúde no âmbito territorial da respetiva Região, 
desde que se trate, em função da situação clínica concreta, de prestações 
que os serviços regionais se encontrem em condições de assegurar. Não 
poderá falar -se, por conseguinte, em sobreposição de obrigações entre 
o Estado e as Regiões Autónomas ou transferência de responsabilidade 
do SNS para os serviços regionais

Verificando -se a deslocação de utentes dos serviços regionais de saúde 
para unidades de saúde do continente, seja por virtude da necessidade de 
sujeição a tratamentos diferenciados que a região autónoma não possa 
prestar com o mesmo grau de exigência e qualidade, seja por se tratar 
de doentes que se encontrem a residir ocasional ou temporariamente 
no continente, a responsabilidade pelo pagamento das prestações não 
pode ser imputada aos serviços regionais, visto que, ainda nesse caso, 
os utentes não podem deixar de ser considerados beneficiários do SNS 
e a prestação de cuidados de saúde através do serviço público nacional 
sempre terá de manter o seu caráter de universalidade.

As normas do artigo 149.º da Lei n.º 66 -B/2012, que, em detrimento 
destes critérios gerais, impõem a transferência para os serviços regionais 
de saúde do custo das prestações de serviços efetuadas pelos serviços 
e estabelecimento do SNS, violam assim a regra do artigo 12.º, n.º 2, 
do EPARAA. É irrelevante para o caso que esse preceito efetue uma 
remissão para a Lei de Finanças das Regiões Autónomas. O certo é 
que está aí em causa uma concretização do princípio da solidariedade 
e a remissão para a Lei de Finanças das Regiões Autónomas não pode 
deixar de ser entendida como feita para o disposto no artigo 8.º dessa 
lei, que justamente corporiza esse mesmo princípio.

Pronunciei -me, nestes termos, pela declaração de ilegalidade, com força 
obrigatória geral, das normas insertas no referido artigo 149.º — Carlos 
Alberto Fernandes Cadilha.

Declaração de voto
1 — Divirjo do presente Acórdão em quatro aspetos essenciais. Em 

primeiro lugar, discordo da metodologia seguida pelo Acórdão quanto 
à matéria da legitimidade das entidades regionais. Para além disso, 
discordo da fundamentação relativa à alínea b) da decisão. Por fim, 
considero as normas constantes dos artigos 188.º, n.º 3, e 262.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, inconstitucionais, ficando vencida relativamente às 
alíneas e) e f) da decisão.

2 — O direito processual depende do direito substantivo que visa fazer 
valer. A Constituição restringe a titularidade do poder público de requerer 
a fiscalização abstrata da constitucionalidade (ou ilegalidade) a determi-
nados cargos públicos em órgãos de soberania ou vocacionados para a 
defesa do princípio da constitucionalidade e da legalidade democrática 
(artigo 281.º, n.º 2, alíneas a) a f)). Por seu lado, às entidades regionais e 
aos seus representantes é atribuída legitimidade para aceder à jurisdição 
constitucional quando tal se justifique tendo em conta a sua posição no 
sistema constitucional português, nomeadamente para defesa da auto-
nomia regional ou a observância dos seus limites, tal como previsto na 
alínea g) do n.º 2 do artigo 280.º Cabe às entidades regionais a proteção 
dos direitos regionais — até porque serão elas as mais interessadas nessa 
proteção. Compreende -se, assim, que os representantes regionais vejam 
a sua legitimidade para requerer a fiscalização abstrata da constituciona-
lidade (ou da ilegalidade) limitada: relativamente à constitucionalidade, 
a normas que impliquem violação dos direitos das regiões autónomas, e 
relativamente à ilegalidade, a normas que violem o respectivo estatuto. 
É o sentido que subjaz à parte final da alínea g) do n.º 2 do artigo 281.º

Encontrando -se condicionada pela violação dos direitos da região, a 
legitimidade processual ativa dos seus representantes não pode deixar de 
ser aferida pelo pedido. Nesta exigência de uma legitimidade qualificada, 
é o âmbito (ou a natureza) do pedido que é condicionado pela necessária 
violação de direitos das regiões, não o parâmetro violado (como salientei 
na declaração de voto aposta ao Acórdão n.º 645/13). Face ao pedido, 
deve o Tribunal Constitucional averiguar se é alegada a violação de um 
direito da região consagrado por norma constitucional interpretativa-
mente extraível de um ou mais preceitos da Constituição.

É também pelo pedido que o Tribunal Constitucional (como qualquer 
tribunal) está limitado no seu conhecimento. Não pelo direito invocado. 
E sendo assim, reconhecida a legitimidade dos requerentes para o pedido 
de fiscalização da constitucionalidade formulado, por estar em causa um 
direito da região, nada impede o Tribunal Constitucional de declarar a 
inconstitucionalidade, desde que traduzida no desrespeito de um direito 
constitucional da região, com fundamento em violação de quaisquer nor-
mas ou princípios constitucionais, inclusivamente normas ou princípios 
constitucionais diversos dos que foram invocados.

Ao fazer uma análise isolada da suscetibilidade de invocação de 
cada preceito indicado como parâmetro, nomeadamente pela posição 
sistemática ou pela classificação do seu conteúdo no texto da Consti-
tuição, o presente acórdão, na linha do Acórdão n.º 645/13, acaba por 
não aferir da legitimidade dos requerentes para formularem o pedido 
apresentado, antes exclui da apreciação que empreenderá determinadas 
normas e princípios constitucionais que foram invocados. O resultado 
desse processo é que, aceitando embora a legitimidade dos requerentes 
para a fiscalização da constitucionalidade do primeiro grupo de normas 
(artigos 59.º e 68.º da Lei n.º 66 -B/2012), o acórdão acaba por excluir do 
seu conhecimento a apreciação da sua conformidade com determinadas 
normas e princípios constitucionais devido a uma interpretação isolada 
(pois não sistematicamente integrada) destes. Ora, não se afigura acei-
tável excluir da apreciação da primeira questão de constitucionalidade 
colocada (referente à redução de trabalhadores para a Administração 
Pública Regional operada pelas normas contidas nos n.os 1 e 2, na parte 
respeitante às administrações regionais, e n.os 8 e 9 do artigo 59.º e 
artigo 88.º da Lei n.º 66 -B/2012) a eventual violação do artigo 112.º 
da Constituição. Aceite, pelo Tribunal, a legitimidade dos requerentes 
para apreciação da constitucionalidade das normas que integravam o 
primeiro pedido, por estar em causa um direito da região, não faz ne-
nhum sentido eliminar da sua apreciação a conformidade com qualquer 
norma ou princípio constitucional concreto com fundamento em que “a 
sua alegada violação não integra [...] a causa de pedir a que se encontra 
constitucionalmente subordinada a legitimidade processual para a fisca-
lização abstracta dos deputados regionais” (n.º 5 do acórdão).

Por outro lado, a falta de legitimidade para a segunda questão de 
constitucionalidade colocada não se alicerça na insuscetibilidade de os 
artigos 6.º, 12.º, 13.º e 64.º da Constituição poderem ser invocados por 
deputados regionais em sede de fiscalização abstrata da constituciona-
lidade (n.º 7 do acórdão). É outro o seu fundamento. A ilegitimidade 
dos requerentes para formularem o pedido de fiscalização da constitu-
cionalidade do artigo 149.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 66 -B/2012, resulta da 
circunstância de este pedido se reportar ao direito de proteção da saúde, 
direito fundamental, de âmbito nacional, não circunscrito a nenhuma 
região autónoma (artigo 64.º da Constituição). A defesa de um tal direito 
cabe aos representantes dos órgãos de soberania e restantes titulares de 
cargos públicos identificados nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 281.º 
da Constituição. Não configurando o direito invocado como violado pela 
norma cuja apreciação é pedida um direito da região, falece legitimidade 
aos deputados da Assembleia Legislativa Regional para o fazer valer, 
designadamente através de formulação de pedido ao Tribunal Constitu-
cional de fiscalização abstrata de constitucionalidade da referida norma.

Deste modo, concluindo, embora, por um resultado decisório conver-
gente com o decidido nas alíneas a), b) e c) da decisão, não acompanhei 
a fundamentação constante dos n.os 5 e 7 do acórdão. Toda a atividade 
jurisdicional pressupõe vinculação ao pedido, mas liberdade na aplicação 
do direito (artigo 51.º, n.º 5, da LTC), sendo que o reconhecimento da 
autonomia da Justiça Constitucional não legitima um modelo processual 
inconciliável com a natureza jurisdicional da atividade que é confiada 
ao Tribunal Constitucional.

3 — Discordo também da fundamentação relativa à alínea b) da decisão.
A Constituição consagra e protege a existência de um poder executivo 

próprio regional, relacionado com a existência de uma administração 
regional autónoma (artigo 227.º, n.º 1, alínea g). No entanto, não resulta 
da Constituição uma delimitação precisa das matérias abrangidas por 
esse poder executivo. Caberá à administração regional a execução dos 
decretos legislativos regionais, nomeadamente os que procedam à regu-
lação das leis emanadas dos órgãos de soberania que não reservem para 
estes o respetivo poder regulamentar (artigos 227.º, n.º 1, alíneas a) a d), 
e 232.º, n.º 1) — pois, logicamente, as leis regionais hão de ser execu-
tadas pela administração regional. A autonomia administrativa regional 
não coincide, contudo, com a autonomia legislativa. Nada impede que a 
competência para a execução de normas legais, mesmo que emanadas 
dos órgãos de soberania, seja atribuída, em regra ou supletivamente, aos 
órgãos e serviços regionais — salvo quando o ato legislativo disponha 
de outra forma ou esteja em causa a soberania.

O conjunto de normas que é objeto de fiscalização procede à fixação 
de metas, de certas proibições, bem como obrigações de reporte de 
informação à República e sanções pelo incumprimento destas regras. 
A concretização das metas e das exceções às proibições é deixada aos 
órgãos de governo regional, pelo que se encontra salvaguardado um 
espaço de conformação próprio do poder executivo regional. Assim, 
não se verifica uma violação da Constituição.

Não faz, no entanto, sentido chegar a esta conclusão fazendo apelo a 
um “núcleo” ou “conteúdo mínimo” do poder executivo regional (como 
faz o Acórdão nos n.os 13 -14), que não se encontra constitucionalmente 
definido. A questão que é colocada no pedido não se prende com a exis-
tência de uma “reserva de administração” do governo regional — que 
teria de ser aferida face à função legislativa exercida pelos órgãos de so-
berania ou pelas assembleias legislativas das regiões — nem na violação 
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de um “núcleo mínimo” da autonomia administrativa regional, mas sim 
com a violação do poder executivo próprio do governo regional relati-
vamente à administração pública regional. A Constituição não protege 
um “conteúdo essencial” da autonomia, como se estivéssemos perante 
um direito fundamental (artigo 18.º, n.º 3), mas os poderes próprios das 
regiões. A delimitação desses poderes resulta da interpretação sistemática 
e integrada da Constituição.

4 — Votei no sentido da inconstitucionalidade do artigo 188.
º, n.º 3, da Lei n.º 66 -B/2012, por violação do artigo 227.º, n.º 1, 
alínea j), da Constituição, acompanhando a argumentação constante 
das declarações de voto dos Conselheiro João Cura Mariano e da 
Conselheira Catarina Sarmento e Castro no Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 412/2012, relativo a uma norma em tudo idêntica 
à que se encontra sub judice.

5 — Votei igualmente no sentido da inconstitucionalidade do ar-
tigo 262.º da Lei n.º 66 -B/2012, reiterando a declaração de voto relativa 
ao Acórdão n.º 568/2012, quando votei pela inconstitucionalidade de 
uma norma em tudo idêntica à agora trazida à apreciação do Tribunal 
Constitucional, por violação dos artigos 227.º, n.º 1, alínea j), e 229.º, 
n.º 3, da Constituição. — Maria de Fátima Mata -Mouros.

Declaração de voto
1 — Vencida quanto à alínea b) da decisão, na medida em que o 

Tribunal não declarou a inconstitucionalidade das normas contidas nos 
n.os 1 e 2, na parte respeitante às administrações regionais, e 8 e 9 do 
artigo 59.º; e no artigo 68.º da Lei n.º 66 -B/2012.

A meu ver, tais normas constituem uma interferência lesiva, e cons-
titucionalmente inadmissível, da autonomia administrativa regional, ao 
fixarem os termos exatos e a concreta forma de alcançar os objetivos 
de diminuição da despesa pública e do défice orçamental, violando o 
artigo 227.º, n.º 1, alínea g), da Constituição.

Ao contrário do que sustenta o Acórdão, entendo que apenas o limite 
geral da despesa pública — os fins —, e não já os meios concretos para 
o atingir — a concreta exigência da redução anual de efetivos em 2 % 
e da redução do número de contratos de trabalho a termo resolutivo —, 
poderiam ser fixados, sem ofensa à autonomia regional.

Não se negando que o esforço que é pedido na diminuição das 
despesa pública a todos deve onerar — assim também se honrando 
o princípio da solidariedade e da unidade nacional —, entendo, 
todavia, que a autonomia administrativa das regiões autónomas 
constitucionalmente consagrada requer que possam as regiões manter 
uma suficiente margem de liberdade na configuração do modo como 
contribuem para os objetivos de diminuição da despesa pública e do 
défice orçamental.

Na solução das normas questionadas, o legislador nacional fixa os 
termos exatos — de modo quantitativamente determinado — e a forma 
concreta para regiões autónomas alcançarem os objetivos em causa, sem 
lhes deixar margem de liberdade atendível e relevante na definição das 
medidas concretas de poupança. Ora, o especial momento e o contexto 
de imposição destas medidas, bem como os objetivos traçados, não 
podem justificar o atropelo da autonomia regional, princípio estrutu-
rante do Estado.

2 — Vencida quanto à alínea c), por entender dever ter sido decla-
rada a ilegalidade, com força obrigatória geral, das normas insertas no 
artigo 149.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 66 -B/2012.

Em meu entender, as normas em apreciação violam o artigo 12.º do 
Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores (prin-
cípio da solidariedade nacional). Este artigo determina, no seu n.º 1, que, 
nos termos da lei das Finanças das Regiões Autónomas, a Região tem 
o direito de ser compensada financeiramente pelos custos derivados da 
insularidade, designadamente, no que respeita à saúde. No n.º 2 define a 
obrigação de o Estado assegurar os encargos para garantir a universalidade 
das prestações sociais quando não seja possível assegurá -las na região.

Ao contrário do sustentado no Acórdão, da leitura das normas e do 
seu contexto não resulta apenas que as prestações de serviços de saúde 
a cidadãos portugueses com residência fiscal nas regiões autónomas, 
por parte do Serviço Nacional de Saúde, deverão ser precedidas de um 
número de compromisso, constante de nota de compra ou documento 
equivalente. As normas não se limitam a consagrar procedimentos ad-
ministrativos e contabilísticos. Pelo contrário, delas se extrai uma ver-
dadeira transferência de responsabilidade financeira: o Estado transfere 
para a região autónoma a responsabilidade pelo pagamento das despesas 
realizadas pelo Serviço Nacional de Saúde na prestação de cuidados mé-
dicos prestados a cidadãos portugueses com residência fiscal nas regiões 
autónomas (que aí se desloquem quando referenciados pelos serviços 
regionais por inexistência de cuidado apropriado na região, por estarem 
de passagem ou a viver temporariamente no continente).

Determinando as normas em apreço que tais encargos sejam suporta-
dos pela região e não pelo Estado, considera -se violado o artigo 12.º do 
Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores.

3 — Vencida, ainda, quanto à alínea e) da decisão — na qual o Tri-
bunal decidiu não declarar a inconstitucionalidade da norma constante 
do n.º 3 do artigo 188.º da Lei n.º 66 -B/2012 (que faz reverter integral-
mente para o Orçamento do Estado a sobretaxa extraordinária prevista 
no artigo 187.º) —, pelos fundamentos constantes da declaração de voto 
aposta ao Acórdão n.º 412/2012.

Lisboa, 11 de novembro de 2013. — Catarina Sarmento e Castro.
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 TRIBUNAL DE CONTAS

Gabinete do Presidente

Aviso n.º 15183/2013
1 — Faz -se público que, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data 

da publicação deste aviso no Diário da República, está aberto concurso 
curricular especial para o recrutamento de um Juiz Conselheiro para a 
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, nos termos dos 
artigos 18.º a 23.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, e de acordo com as 
regras dos números seguintes.

2 — Dos lugares vagos e do prazo de validade do concurso:
2.1 — O concurso destina -se ao preenchimento de um lugar além 

do quadro (artigo 23.º da Lei n.º 98/97, na redação da Lei n.º 1/2001, 
de 4 de janeiro).

2.2 — Nos termos do n.º 4, do artigo 18.º da mesma lei, devem prio-
ritariamente ser colocados na referida Secção Regional “juízes oriundos 
das magistraturas”.

2.3 — O concurso tem o prazo de validade de um ano a contar da data 
de publicação da respetiva lista de classificação final.

3 — Do local de exercício das funções:
O local de exercício das funções situa -se na Região Autónoma da 

Madeira.
4 — Do estatuto e conteúdo funcional dos Juízes Conselheiros:
4.1 — O estatuto dos Juízes Conselheiros do Tribunal de Contas é o 

constante da Constituição da República e dos artigos 16.º a 28.º da Lei 
n.º 98/97, de 26 de agosto.

4.2 — O conteúdo funcional dos Juízes Conselheiros do Tribunal 
de Contas é o atinente à competência do Tribunal de Contas definida 
na Constituição da República e na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, e 
respetivas alterações.

5 — Do júri:
De acordo com o n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, 

o concurso decorre perante um júri com a seguinte composição:
Presidente — Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Dr. Gui-

lherme d’Oliveira Martins, que é substituído nas suas faltas e impedi-
mentos pelo Conselheiro Vice -Presidente.

Vice -Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Dr. Carlos Alberto 
Lourenço Morais Antunes.

Juiz Conselheiro mais antigo do Tribunal de Contas, Conselheiro 
Dr. Ernesto Luís Rosa Laurentino da Cunha.

Prof. Doutor Eduardo Paz Ferreira, Professor catedrático da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa.

Prof. Doutor João Luís Correia Duque, Professor catedrático do Ins-
tituto Superior de Economia e Gestão.

6 — Dos requisitos de admissão ao concurso:
Nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, só podem 

apresentar -se ao concurso curricular os indivíduos com idade superior 
a 35 anos que, para além dos requisitos gerais estabelecidos na lei para 
a nomeação dos funcionários do Estado, sejam:

a) Magistrados judiciais, dos tribunais administrativos e fiscais ou do 
Ministério Público, colocados em tribunais superiores, com pelo menos 
10 anos na respetiva magistratura e classificação superior a Bom;

b) Doutores em Direito, Economia, Finanças ou Organização e Gestão 
ou em outras áreas adequadas ao exercício das funções;

c) Mestres ou licenciados em Direito, Economia, Finanças ou Or-
ganização e Gestão ou em outras áreas adequadas ao exercício das 
funções com pelo menos 10 anos de serviço na Administração Pública 
e classificação de Muito bom, sendo 3 daqueles anos no exercício de 
funções dirigentes ao nível do cargo de diretor -geral ou equiparado ou 
de funções docentes no ensino superior universitário em disciplinas 
afins da matéria do Tribunal de Contas;

d) Licenciados nas áreas referidas na alínea anterior que tenham exer-
cido funções de subdiretor -geral ou auditor -coordenador ou equiparado 
no Tribunal de Contas pelo menos durante 5 anos;



35640  Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 13 de dezembro de 2013 

e) Mestres ou licenciados em Direito, Economia, Finanças ou Orga-
nização e Gestão de Empresas de reconhecido mérito com pelo menos 
10 anos de serviço em cargos de direção de empresas e 3 como membro 
de conselhos de administração ou de gestão ou de conselhos fiscais ou 
de comissões de fiscalização.

7 — Da apresentação das candidaturas:
A apresentação das candidaturas é formalizada mediante requeri-

mento, dirigido ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do 
qual conste, além do mais, a declaração, sob compromisso de honra, 
de que o requerente possui os requisitos gerais para o provimento de 
cargos públicos.

8 — Da instrução do requerimento:
8.1 — O requerimento deve ser obrigatoriamente acompanhado de 

documentos que provem possuir o candidato a idade mínima de 35 anos 
(artigo 19.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto) e encontrar -se em 
alguma das situações referidas no n.º 6 deste Aviso, indicando a alínea 
ou alíneas ao abrigo das quais se candidata, bem como de certidão das 
respetivas habilitações académicas com a classificação final, ou de 
fotocópia do certificado de habilitações académicas, sob pena de não 
admissão.

8.2 — Devem ainda os requerentes juntar os documentos com-
provativos dos elementos curriculares e outros elementos relevantes 
para a ponderação curricular a que se refere o n.º 2 do artigo 20.º da 
Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, e indicados no n.º 10.1 do presente 
Aviso. É de 10 o limite máximo de trabalhos científicos ou profis-
sionais a juntar.

8.3 — Os candidatos que já tenham sido opositores a concursos 
para o Tribunal de Contas devem juntar novamente os documentos 
comprovativos dos elementos curriculares com que instruíram as 
anteriores candidaturas, por se tratar de procedimentos concursais 
autónomos.

9 — Do local e prazo de entrega da candidatura:
Os requerimentos são entregues na Direção -Geral do Tribunal de 

Contas, mediante a passagem de recibo, ou remetidos pelo correio, 
com aviso de receção, expedidos até ao termo do prazo fixado no n.º 1 
deste aviso, para o seguinte endereço: Avenida Barbosa du Bocage, 61, 
1069 -045 Lisboa.

10 — Dos métodos de seleção e da graduação dos candidatos:
10.1 — A seleção dos candidatos é feita mediante avaliação curricular 

sendo a graduação feita nos termos do n.º 2 do artigo 19.º e dos n.os 1 
e 2 do artigo 20.º da Lei n.º 98/97, tendo globalmente em consideração 
os seguintes fatores:

a) Classificações académicas e de serviço;
b) Graduações obtidas em concursos;
c) Trabalhos científicos ou profissionais;
d) Atividade profissional;
e) Quaisquer outros fatores que respeitem à idoneidade e à capacidade 

de adaptação relativamente ao cargo a prover.
10.2 — A classificação final será expressa através da média ponderada 

das classificações parcelares numa escala de 0 a 20 valores.
10.3 — Sistema de avaliação dos candidatos:
A classificação final dos candidatos será obtida mediante a aplicação 

da seguinte fórmula:

CF = A × 2 + B × 0,5 + C × 3 + D × 2 + E × 2,5
 10

em que:
CF = Classificação final
A = Classificações académicas e de serviço
B = Graduações obtidas em concursos
C = Trabalhos científicos ou profissionais relevantes
D = Atividade profissional
E = Quaisquer outros fatores que respeitem à idoneidade e à capaci-

dade de adaptação relativamente ao cargo a prover.

10.4 — Os critérios de apreciação e ponderação de cada um dos 
fatores referidos no número anterior constam de ata de reunião do 
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre 
que solicitada.

11 — Da legislação que rege o concurso:
O presente concurso rege -se pelas disposições constantes dos arti-

gos 18.º a 23.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.
12 — Da nomeação:
A nomeação é feita de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 19.º 

da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.
3 de dezembro de 2013. — O Conselheiro Presidente, Guilherme 

d’Oliveira Martins.
207445118 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÍRCULO DE LISBOA

Anúncio n.º 384/2013

Processo n.º 2896/12.4BELSB

Ação administrativa especial de pretensão conexa
com atos administrativos

Intervenientes:
Autor: André Filipe Salgado de Almeida e Vasconcelos (e outros);
Réu: Câmara dos Solicitadores e FDUNL
Brígida Silva, Juiz de Direito do Tribunal Administrativo de Círculo 

de Lisboa de Turno, FAZ SABER que corre termos na 3.ª Unidade Or-
gânica deste Tribunal, sob o n.º 2896/12.4BELSB, Ação Administrativa 
Especial de Pretensão Conexa com Atos Administrativos requerida 
por André Filipe Salgado de Almeida (e outros) contra a Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa e Câmara dos Solicitadores, e 
os contrainteressados abaixo identificados peticionando a anulação do 
ato administrativo, datado de 11.06.2012, adotado pelo Conselho Geral 
da Câmara dos Solicitadores de admissão dos candidatos ao 3.º estágio 
de agente de execução e do 3.º estágio de agente de execução, que teve 
inicio a 19 de junho de 2012 bem como a condenação da Câmara dos 
Solicitadores a abster -se de quaisquer outras diligências para provimento 
dos agentes de execução no âmbito deste 3.º estágio e à prática do ato 
devido, isto é, iniciar novo processo de admissão ao estágio para agentes 
de execução com abertura de novo concurso para o efeito.

Ficam os requeridos na qualidade de contrainteressados, abaixo iden-
tificados, Citados para, querendo, no prazo de Quinze Dias, se cons-
tituírem como contrainteressados na Ação Administrativa Especial de 
Pretensão Conexa com Atos Administrativos acima indicada nos termos 
previstos no n.º 1, do artigo 82.º, do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos.

Uma vez expirado o prazo para se constituírem como contrainteressa-
dos, consideram -se Citados para contestar, no prazo de 30 Dias, a ação 
acima referenciada pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado se encontra à disposição na secretaria, com a advertência de 
que a falta de contestação ou a falta nela de impugnação especificada 
não importa a confissão dos factos articulados pelo autor, mas o Tribunal 
aprecia livremente essa conduta, para efeitos probatórios;

Na contestação, devem deduzir, de forma articulada, toda a matéria 
relativa à defesa e juntar os documentos destinados a demonstrar os 
factos cuja prova se propõe fazer.

De que é obrigatória a constituição de advogado, podendo, no entanto, 
a contestação ser subscrita por licenciado em direito com funções de 
apoio jurídico, nos termos do artigo 11.º, n.º 2 do CPTA, devendo para 
o efeito ser junta cópia do despacho que o designou.

O prazo acima indicado é contínuo e inicia -se na data de publicação 
do presente anúncio. Terminado esse prazo em dia em que os tribunais 
estejam encerrados o fim do prazo transfere -se para o dia útil imedia-
tamente a seguir.

Contrainteressados:
Alberto Luís do Nascimento Cruz
Alcídio Manuel Pereira Franco
Amândia Gabriela da Silva Mairos
Ana Isabel Ferreira Magalhães
Ana Mafalda Serra Pires de Lima
Ana Maria Campos de Oliveira
Ana Maria Moreira Dias Santos Ferreira
Ana Patrícia Coelho Nibra
Ana Rita da Cruz Rocha
Ana Rita Domingos Antunes
Ana Rita Henriques Bernardes
Ana Rita Pereira Leandro
André Costa Pinto de Castro
André Manuel Morais Rodrigues
Andrea Calisto Quintas Penim Pinheiro
Andreia Sofia Magalhães Pinheiro
Andreia Susana Correia Machado Brandão
Ângela Monteiro
António Adérito da Fonseca Machado
António Augusto Antunes Novais
António Bernardes
António Maria Neves Ribeiro
Bárbara da Silva Soares
Benedita Maria Barrocas Inácio
Bruna Pires Lourenço
Bruno dos Reis Chaves Paradela de Oliveira
Bruno Miguel do Carmo Pereira
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Bruno Miguel Duarte Nascimento
Bruno Miguel Rodrigues Coelho
Bruno Miguel Simões Ferreira
Carla Cristina Ferreira Teixeira
Carla Daniela Ribeiro Silva
Carlos Manuel Mendes Simões
Carlos Manuel Santos Feio
Carlos Vilela Leal da Costa
Cármen Ribeiro
Carolina Costa de Moura Coutinho Torrinha
Carolina Filipa Pereira Horta Gonçalves
Catarina Maria da Silva Loureiro
Cátia Alexandra Correia Dâmaso
Cátia Alexandra Marques Amaral
Cátia Alexandra Pereira de Castro Vaz
Cátia Alexandra Ribeiro Moreira
Célia da Conceição Oliveira da Costa
Célia Fernanda Almeida da Rocha
Cidália Pinto
Cláudia Cristina Semedo Fernandes de Melo
Cláudia Patrícia Macieira Fradiano
Cláudia Patrícia Silva Nabais
Cristiana Lopes
Cristina Alexandra Lopes de Carvalho Viana
Cristina Isabel Saraiva Alves Cardoso
Daniela Costa Pereira
Daniela Fernandes Henriques
Daniela Filipa Marques Dinis
Daniela Sampaio
Daniela Sofia Lopes Bernardes
David Manuel Lopes Moleiro
Dina de Jesus Calado
Elsa Sobral
Eurico José Jesus Santos
Filipa Vieira Leonardo
Filipe José Ferreira de Oliveira e Silva
Francisco José Tenório Carneiro Pires
Gonçalo Marques Teixeira de Almeida Mendes
Graça Maria Duarte Guerreiro Albino Pinto
Hélder Filipe de Almeida Lemos
Hugo Manuel Ferreira Duarte
Hugo Miguel Paixão Torrado
Inácio Fábio dos Santos Vicente
Inês Galvão Peres Brito de Noronha
Inês Paula
Isabel Maria Dias Machado
Joana Daniela Amaral da Gama Lima Rebelo
Joana Filipa Correia Branco de Magalhães e Sousa
Joana Filipa Pinto Sereno
Joana Patrícia de Oliveira Lima
Joana Sofia Ribeiro Bonifácio
João Miguel Pereira Soares da Silva Rodrigues
João Nuno Martins Esteves
Joel Silva Antunes
José Fernando Godinho da Rocha
José Maria Ataíde Cordeiro Galvão Teles
Juliana Patrícia Gomes Figueiredo
Leonardo Homem de Gouveia Carvalho
Liliana Isabel Rufino Pedroso
Liliana Sofia Vieira Ribeiro
Lina Manuela Almeida Fernandes de Carvalho
Lina Margarida da Costa Bento Lucas
Lisa Ferreira Passos Graça
Lucília de Jesus Martins Gomes
Lucília Maria Marcelino Nogueira Ribeiro
Luís António Baptista da Silva
Luís Martins de Menezes de Paiva Brandão
Luís Miguel Martins Routar
Madalena Sá Reis
Manuel António Simões Correia
Márcia Cristina Garcia Peixoto de Oliveira
Márcio José de Sousa Caiado
Maria Aldina Ribeiro de Magalhães
Maria Alice Almeida Correia
Maria Andréa Gomes de Carvalho Rosa Neves de Almeida
Maria da Piedade da Cunha Pires Pinheiro
Maria de Fátima Andrade Trindade
Maria de Lurdes da Silva Batista Vilhena Faber
Maria do Pilar Mendonça Goyanes Machado
Maria Fernanda Campos da Costa
Maria Filomena Duarte Moreira Lanzinha

Maria Matilde Batista da Silva Teodoro Calapez Cor
Maria Noemi Macedo da Cunha Correia Pereira
Mariela Pinheiro
Marisa da Silva Rego Duarte
Marlene Pereira Monteiro
Marta Batista Flores
Marta Cristina Almeida Simões Duarte Pereira
Marta Filomena Pontes Lourinho
Miguel Paixão
Miriam Rosinha Pontes
Mónica Cristina Barona Leote Casanova
Natália Rodrigues Fernandes
Nelson Francisco Páscoa da Silva
Nuno Luís Neves dos Santos
Nuno Manuel Ribeiro Maia Caetano
Orlando Hélder Edreira Pinto de Sousa
Palmira Teresa Ferreira dos Santos Serra Félix
Patrícia Alexandra Amaral de Campos
Patrícia Alexandra Oliveira de Sousa
Patrícia Galante Mesquita
Patrícia Isabel Martins Afonso de Carvalho
Patrícia Vicente Gomes
Paula Cristina da Costa e Silva
Paula Cristina Gomes de Sousa Ferreira Pereira
Paula Pala Martins
Paulo Manuel Teixeira de Carvalho Guerra
Paulo Teixeira Branco
Pedro Gonçalo Andrade Vermelhudo
Pedro João Ribeiro Jesus
Pedro José Oliveira Gonçalves
Pedro Manuel Gomes da Costa
Pedro Miguel Salgado da Rocha
Pedro Nuno Santos Cardoso
Rafaela Azevedo Ribeiro
Raquel Rodrigues Maia de Carvalho
Ricardo Hugo Lima Ferreira Martins
Ricardo Justino Melo da Silva Rodrigues
Rita Lobão Guimarães
Rosália Maria Vital Belchior Calisto
Rúben Emanuel Gonçalves Romão
Rui Alexandre Pinto de Queirós
Rui Miguel Esteves Simão
Rui Pedro Serra Ferreira
Rute Manuela Santos Domingues
Sabrina Margarido dos Santos
Salomé Catarina Oliveira Costa
Sandra Cristina Moreira Saraiva
Sandra Isabel Teixeira Colaço Brilhante
Sandra Maria Cardoso Nogueira e Nogueira
Sandra Maria Mendes de Sousa Gonçalves
Sandra Maria Simões
Sara Ferreira Gonçalves
Sara Raquel Machado Pacheco Resendes
Sílvia Catarina Monteiro Freitas Ferreira
Sónia Alexandra Ferreira Matias
Sónia Alexandra Pereira de Almeida
Sónia Cristina Fernandes da Silva
Sónia da Graça Esteves Morais
Sónia Fernanda Cerqueira Cardoso
Sónia Maria Correia Marques
Susana Cláudia Alves Costa
Susana Cláudia Lopes Silva
Susana Ferreira de Jesus
Susana Maria Carvalho Ferreira Abenhaim
Susana Paula Silva
Suzana Manuela da Conceição Silva Correia
Suzana Tavares Mesquita
Tânia Daniela Henriques Salazar
Tânia Maria Alves Cabral
Tânia Patrícia Grave Freitas de Oliveira
Tânia Rebelo Pires
Tânia Sofia Gonçalves Marques
Tiago Manuel Fernandes Gonçalves
Tiago Miguel Inácio Pereira
Tiago Miguel Moreira Barros
Tiago Nuno Lésico Fernandes
Vanda Elisabete Caeiro Gonçalves
Vanessa Tatiana da Conceição Illescas Antunes Arei
Vera Alexandra da Costa Oliveira
Vera Patrícia dos Santos Martins
Victor Manuel Teixeira Cardoso
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Virgílio Manuel Pereira da Silva Guimarães
Zilda Pinto Martins Lourenço

2 de dezembro de 2013. — A Juíza de Direito, Brígida Silva. — O Ofi-
cial de Justiça, Anabela Santos.

207442323 

 3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio n.º 385/2013

Processo: 106-J/1999
Prestação de Contas (Liquidatário)

N/Referência: 2667408
Liquidatário Judicial: David Duque
Falido: Profritar — Ind. Prod Alimentares Congelados L.da e outro(s).
Dr(a). Maria de Fátima dos Reis Silva, Juiz de Direito deste Tri-

bunal, faz saber que são os credores e a/o falida(o) Profritar — Ind. 
Prod Alimentares Congelados L.da,, Endereço: Urbanização Pimenta 
& Rendeiro, lote 115, Casal do Olival Massamá, 2745 Queluz ficam 

 CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extrato) n.º 16210/2013
Por despacho do Exmo. Vice -Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura, de 29 de novembro de 2013, no uso da competência 
delegada, é o Exmo. Juiz Desembargador, em comissão permanente 
de serviço no Tribunal Central Administrativo Sul, Dr. Eugénio Mar-
tinho Sequeira, desligado do serviço para efeitos de aposentação/ju-
bilação.

2 de dezembro de 2013. — O Juiz -Secretário do Conselho Superior 
da Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.

207450829 

notificados para no prazo de 5 dias, decorridos que sejam dez dias de 
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronun-
ciarem sobre as contas apresentadas pelo Liquidatário (Artigo 223.º, 
n.º 1 do C.P.E.R.E.F.).

25 de novembro de 2013. — A Juíza de Direito, Dr.ª Maria de Fátima 
dos Reis Silva. — O Oficial de Justiça, Carla Stattmiller.

307422479 

PARTE E

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA

Regulamento n.º 465/2013

Regulamento de Reduções e Dispensas de Serviço Letivo Docente

1.ª Alteração

Preâmbulo
Tendo em conta a redução da transferência do orçamento de Estado 

para 2014, o aumento dos encargos com a Caixa Geral de Aposentações 
e a redução da previsão de receita a arrecadar no mesmo ano, verifica-
se que a totalidade do OE e cerca de metade de receitas próprias serão 
totalmente alocadas a despesas com pessoal, o que impede a efetivação 
de novas contratações para além das previstas no mapa de pessoal anexo 
ao orçamento (36 ETI(s) — 32 Assistentes convidados e 4 Professores 
convidados). Esta situação impõe obrigatoriamente alteração ao regula-
mento de reduções e dispensas de serviço letivo docente, uma vez que 
as horas docentes disponíveis, previstas de acordo com o regulamento 
anterior, não permitem assegurar, mesmo com as contratações anterior-
mente referidas, o normal funcionamento dos cursos.

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento define as condições da atribuição das reduções 
e dispensas do serviço letivo docente (SLD) aos professores de carreira 
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra — (ESEnfC), nos termos 
do artigo 29.º-A do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino 
Superior Politécnico (ECPDESP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, 
de 1 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de 
agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

As reduções e as dispensas do SLD aplicam-se aos professores de 
carreira e aos assistentes que se encontrem abrangidos pelo regime tran-
sitório previsto no Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado 
pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, e têm efeitos no planeamento e na 
distribuição do serviço docente para o ano letivo a iniciar no ano civil 
seguinte ao do seu requerimento.

Aos docentes de carreira e aos assistentes, referidos aplica-se o regime 
de tempo integral, previsto na lei n.º 68/2013 de 29 de agosto, corres-
pondendo a oito horas por dia e quarenta horas por semana.

Artigo 3.º
Redução do serviço letivo docente

1) A redução do SLD consiste na diminuição do número de horas 
anuais que um docente a tempo integral ou dedicação exclusiva tem 
estimado para a componente letiva nos termos do regulamento da pres-
tação do serviço docente a partir do ano letivo 2013/2014 a componente 
de aulas será de 480 horas, sendo a orientação, avaliação e vigilância 
de frequências de estudantes considerado fora da componente letiva, 
bem como, na correlativa diminuição do número de horas estimadas 
para as demais atividades na área de ensino que lhe estejam associadas, 
nomeadamente:

a) A diminuição do horário de atendimento aos estudantes a uma 
hora semanal, nas situações de redução da componente letiva igual ou 
superior a 40 % e igual ou inferior a 75 %;

b) A isenção do atendimento com horário regular aos estudantes, nas 
situações de redução da componente letiva superior a 75 %.

2) Poderá ser atribuída a redução do SLD nas seguintes situações:
a) Qualificação académica: obtenção do grau de doutor;
b) Atualização científica e técnica, nos termos do artigo 36.º do ECP-

DESP;
c) Exercício de cargos na ESEnfC e antiguidade;
d) Termo do exercício de funções de direção na ESEnfC ou das funções 

mencionadas no n.º 1 artigo 41.º do ECPDESP, por período continuado 
igual ou superior a 3 anos;

e) Realização de projetos de investigação, de extensão à comuni-
dade ou outros projetos da ESEnfC, aprovados pelo Presidente ou pela 
Presidente.

Artigo 4.º
Dispensa do serviço letivo docente

1) A dispensa do SLD consiste na circunscrição da redução do serviço 
letivo docente a um dado período de tempo, desobrigando o beneficiário, 
durante esse período, de qualquer das atividades letivas e das atividades 
não letivas da área de ensino que lhe sejam conexas, nomeadamente, o 
atendimento aos estudantes e as vigilâncias de provas de avaliação;

a) Não se incluem na dispensa de serviço as reuniões e demais ações 
preparatórias de atividades letivas para as quais esteja planeada a par-
ticipação do docente após o termo da dispensa.

2) A dispensa do SLD poderá ser total ou parcial:
a) Considera-se que o docente tem dispensa total do serviço letivo 

quando beneficia de uma redução da componente letiva anual a 
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100 % e está desobrigado das atividades na área de ensino durante 
todo o ano letivo;

b) Considera-se que o docente tem dispensa parcial do serviço letivo 
quando beneficia de uma redução da componente letiva anual inferior 
a 100 %, circunscrevendo-se, neste caso, a desobrigação das atividades 
na área de ensino a um dado período de tempo no ano letivo.

3) Os docentes a quem seja concedida dispensa do serviço letivo, 
total ou parcial, podem requerer a equiparação a bolseiro, nos termos 
do respetivo regulamento.

4) A dispensa total do SLD que decorra da lei, dos estatutos e de 
regulamento interno, não obsta a que o docente abrangido pela mesma 
preste, por sua iniciativa, atividades na área de ensino.

Artigo 5.º
Redução/dispensa do SLD para obtenção do grau de doutor

1) Os professores em regime de dedicação exclusiva ou de tempo 
integral e os assistentes abrangidos pelo regime transitório previsto 
no Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei 
n.º 7/2010, de 13 de maio, podem requerer a redução/dispensa do 
SLD para a obtenção do grau de doutor em Enfermagem, ou, caso 
seja essa a opção dos interessados, na área disciplinar em que se 
encontrem contratados.

2) A redução do SLD referida no número anterior abrange a redução 
de 108 horas, e, por regra, é usufruída num semestre letivo.

3) Cada docente não pode acumular, para a obtenção do grau de doutor, 
mais do que o correspondente a oito períodos de redução.

4) Podem requerer a redução/dispensa referida no n.º 1, os docentes 
que, cumulativamente, cumpram os seguintes requisitos:

a) Não sejam detentores do grau de doutor;
b) Tenham matrícula ativa num curso de doutoramento;
c) Se comprometam a entregar a tese até 6 meses após terem usufruído 

da última dispensa;
d) Estar inscrito como Investigador na Unidade de Investigação;
e) Se obriguem contratualmente a repor na íntegra, o tempo de redução 

de atividade letiva utilizado, a repor em tantos anos quantos os anos 
em que usufruiu dessa redução, caso não cumpra o plano de atividades 
doutorais estabelecido.

5) Nos casos em que o número de pedidos de redução/dispensa do SLD 
ultrapasse as vagas/quotas em ETI’s fixadas, para cada ano, aplicam-se, 
sucessivamente, os seguintes critérios de preferência:

a) Estar abrangido por uma bolsa no âmbito de programas específicos 
geridos e ou financiados por entidades públicas ou privadas que, nos 
termos dos respetivos regulamentos, financie à Escola, total ou parcial-
mente, as despesas de formação;

b) Ter já contrato de Investigação assinado com a ESEnfC;
c) Ter o menor número de reduções/dispensas do SLD desde a criação 

da ESEnfC;
d) Ter o projeto de investigação a realizar no âmbito do programa de 

doutoramento alocado à UICISA-E
e) Ocupar a posição mais elevada na lista de precedências de pro-

fessores da ESEnfC;
f) Ter mais tempo de serviço na ESEnfC na categoria de assistente 

(para assistentes abrangidos pelo regime transitório previsto no De-
creto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 7/2010, 
de 13 de maio).

Artigo 6.º
Dispensa do SLD para atualização científica e técnica

1) Os professores coordenadores principais, professores coordenado-
res e professores adjuntos podem, no termo de cada sexénio de efetivo 
serviço, requerer a dispensa do SLD pelo período de um ano letivo, para 
fins de atualização científica e técnica e de realização de trabalhos de 
investigação ou publicação de trabalhos incompatíveis com a manuten-
ção das suas tarefas escolares correntes, genericamente denominadas: 
licenças sabáticas.

2) Os professores referidos no número anterior podem, ainda, reque-
rer, após cada triénio de serviço efetivo, licenças sabáticas parciais, por 
períodos de seis meses, não acumuláveis com as previstas no número 
anterior.

3) O período de licença sabática não é considerado para a contagem 
do sexénio ou do triénio a que se referem os números anteriores.

4) Uma vez terminada a licença sabática a que se referem os núme-
ros 1 e 2, o professor fica obrigado a, no prazo máximo de dois anos, 
apresentar ao CTC os resultados do seu trabalho, sob pena de, quando 
assim o não fizer, ser compelido a repor as quantias correspondentes às 
remunerações auferidas durante o período de licença.

5) Podem requerer as licenças sabáticas referidas nos números 1 
e 2, os professores que reúnam as condições previstas nos número 
anteriores e que:

a) Nas situações previstas no n.º 1, não tenham usufruído de licença 
sabática nos últimos seis anos; b) nas situações previstas no n.º 2, não 
tenha usufruído de licença sabática nos últimos três anos.

6) Nos casos em que o número de pedidos de licenças sabáticas 
ultrapasse as vagas/quotas em ETI’s fixadas para cada ano, nos ter-
mos do artigo 11, aplicam-se, sucessivamente, os seguintes critérios 
de preferência:

a) Ter o projeto de investigação que pretende desenvolver alocado à 
UICISA-E e financiado pela FCT;

b) Estar abrangido por uma bolsa no âmbito de programas específicos 
geridos e ou financiados por entidades públicas ou privadas que, nos 
termos dos respetivos regulamentos, financie à Escola, total ou parcial-
mente, as despesas de formação;

c) Ter o menor número de licenças sabáticas nos períodos anteriores 
ao último triénio ou sexénio;

d) Ocupar a posição mais elevada na lista de precedências de pro-
fessores da ESEnfC.

Artigo 7.º
Redução do SLD por exercício de cargos e por antiguidade

1) O serviço letivo docente a que estão obrigados os docentes em 
regime de tempo inteiro ou dedicação exclusiva é reduzido de acordo 
com o tempo de serviço docente, o exercício de funções de coordenação 
e o exercício de funções nos órgãos de gestão da Escola.

2) Os professores que atinjam 60 anos de idade e 25 anos de serviço 
docente têm uma redução de 40 horas/ano no planeamento da compo-
nente letiva: a) Para a contagem do tempo de serviço docente é utilizada 
a lista de antiguidade referente a 31 de agosto do ano civil anterior.

3) Os professores em exercício de funções de coordenação de ano/
semestre têm as seguintes reduções no planeamento da componente 
letiva:

a) O conjunto dos professores da equipa de coordenação do primeiro 
ano do CLE, 216 horas/ano;

b) O conjunto dos professores da equipa de coordenação do segundo 
ano do CLE, 216 horas/ano;

c) O conjunto dos professores da equipa de coordenação do quinto 
semestre do CLE, 162 horas/ano;

d) O conjunto dos professores da equipa de coordenação do oitavo 
semestre do CLE, 162 horas/ano;

e) O Coordenador do 6.º semestre do CLE, 81 horas/ano;
f) O Coordenador do 7.º semestre do CLE, 81 horas/ano;
g) Os coordenadores dos cursos de mestrado ou de pós-graduação 

com duração igual ou superior a 60 ECTS, 54 horas/ano;
h) Os coordenadores das unidades científico-pedagógicas (UCP) com 

um número de docentes superior a 15, 216 horas/ano.
i) Os coordenadores das unidades científico-pedagógicas (UCP) com 

um número de docentes superior a 10, 162 horas/ano.
j) Os coordenadores das unidades científico-pedagógicas (UCP) com 

um número de docentes inferior ou igual a 10, 108 horas/ano.

4) Os professores em exercício de funções de presidente e vice-pre-
sidentes da ESENFC e Coordenador da UI estão isentos da prestação 
do SLD.

5) Os demais professores em exercício de funções nos órgãos de 
gestão da Escola têm as seguintes reduções no planeamento da com-
ponente letiva:

a) Os Adjuntos(as) da Presidente, 216 horas/ano.
b) Os Presidentes do Conselho Técnico-Científico, do Conselho Pe-

dagógico, do Conselho para a Qualidade e Avaliação e o Provedor do 
Estudante, 216 horas/ano.

c) O Vice-Presidente da UI, 108 horas/ano.
d) O Coordenador(a) do Gabinete de Relações Nacionais e Interna-

cionais, 162 horas/ano.
e) O Coordenador(a) do Gabinete de Empreendedorismo, 162 horas/ano.
f) O conjunto dos professores da Comissão Permanente do CTC, 

216 horas/ano.
g) O conjunto dos professores do Conselho Pedagógico, 216 horas/ano.
h) O conjunto dos professores do Conselho para a Qualidade e Ava-

liação, 216 horas/ano.
i) O conjunto dos docentes do Gabinete de Relações Nacionais e 

Internacionais, 216 horas/ano.
j) O conjunto dos docentes do Gabinete de Empreendedorismo, 

216 horas/ano.
k) O conjunto dos docentes do Grupo de Divulgação da ESEnfC nas 

Escolas do ensino básico e secundário, 216 horas/ano.
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6) As reduções do SLD previstas nos números anteriores produzem 
efeitos cumulativos até ao limite de 216 horas sem exceções.

7) As reduções referidas no presente artigo operam-se oficiosamente 
sem necessidade de outros formalismos.

Artigo 8.º
Dispensa do SLD por termo de exercício de funções

1) O termo do exercício, por período continuado igual ou superior 
a três anos, das funções de presidente ou de titular de órgão de gestão 
da ESEnfC, exercidos a tempo inteiro, bem como, o termo das funções 
previstas no n.º 1 do artigo 41.º do ECPDESP, conferem ao docente 
titular das mesmas uma dispensa do SLD, com duração não inferior a 
seis meses nem superior a um ano, para efeitos de atualização científica 
e técnica, conforme o artigo 36.º-A do ECPDESP.

2) A dispensa referida no número anterior é concedida a requerimento 
do interessado.

Artigo 9.º
Dispensa/redução do SLD para a realização de projetos

1) A aprovação, pelo presidente, de projetos de investigação, de ex-
tensão à comunidade ou de outros projetos da ESEnfC, poderá deter-
minar a redução/dispensa do SLD aos docentes/investigadores que lhes 
estejam associados.

2) A designação dos docentes/investigadores abrangidos e os termos 
da respetiva redução/dispensa do SLD, referida no número anterior, 
constam do despacho/deliberação que aprova o projeto.

Artigo 10.º
Dispensa do SLD por doença crónica

ou incapacidade comprovada
1) Os docentes com doença crónica e ou incapacidades comprova-

das para o exercício da função docente, podem requerer a redução da 
atividade letiva. O deferimento e número de horas de redução serão 
analisados pela Presidente caso a caso.

Artigo 11.º
Processo de atribuição da redução/dispensa do SLD

1) As reduções do SLD a que se referem os artigos 5.º e 6.º poderão 
ser concedidas mediante requerimento dirigido à Presidente, até 31 de 
março;

a) Os docentes que pretendam gozar a referida redução em regime 
de dispensa, deverão formular essa pretensão no mesmo requerimento, 
indicando o período preferido para a usufruir.

2) O requerimento referido no número anterior deverá ser instruído 
com os seguintes documentos:

a) Para a redução prevista no artigo 5.º, com o comprovativo da 
matrícula no curso de doutoramento;

b) Para a redução prevista no artigo 6.º, com o plano de trabalhos a 
desenvolver.

3) O pedido de redução e respetiva dispensa reportam-se ao ano 
letivo seguinte.

Artigo 12.º
Número de reduções do SLD para qualificação e atualização
1) Para cada ano letivo, a quota anual em ETI’s para as reduções pre-

vistas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 3.º, é fixada por despacho da 
Presidente a 31 de dezembro do ano civil anterior ao que reporta (para 
o ano letivo 2013/2014 e 2014/2015 fixa-se a redução de 216 horas 
por ano letivo).

2) Tendo em vista assegurar a necessária e premente qualificação 
académica do corpo docente até ao final do ano letivo 2014/2015, pro-
curar-se-á assegurar, em cada ano, para os efeitos previstos na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 3.º, 7,5 ETI’s de redução do SLD.

3) As reduções previstas neste Regulamento dependem, em qualquer 
caso, de cabimento orçamental para a sua substituição e a capacidade 
de assegurar o regular funcionamento dos cursos.

Artigo 13.º
Efeitos

1) As reduções do SLD determinam o correlativo aumento da compo-
nente não letiva do serviço docente nas áreas de investigação, extensão 
à comunidade e gestão e organização institucional.

2) Os períodos de dispensa do SLD contam como serviço efetivo.

Artigo 14.º

Disposições finais

1) As omissões ou as dúvidas suscitadas na aplicação do presente 
Regulamento são resolvidas por despacho da Presidente da ESEnfC.

2) O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
aprovação e revoga o regulamento anteriormente publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 6, 9 de janeiro de 2012, Despacho n.º 221/2012.

Ouvida a Comissão Inter órgãos, UCP(s) e Coordenadores de Curso.

16 de outubro de 2013. — A Presidente, Maria da Conceição Saraiva 
da Silva Costa Bento

207445929 

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Despacho (extrato) n.º 16211/2013
Para os devidos efeitos, torna-se público que, de acordo com os Estatutos 

da Escola Superior de Enfermagem do Porto, aprovados pelo Despacho 
Normativo n.º 26/2009, de 16 de julho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 136, e em face do resultado do ato eleitoral realizado em 6 de 
novembro de 2013, bem como, da eleição realizada na primeira reunião do 
conselho pedagógico, ocorrida em 18 de novembro de 2013, tomaram posse 
para integrar este órgão de gestão os seguintes membros, na qualidade de:

Presidente — Natália de Jesus Barbosa Machado — Professora adjunta.
Vice-Presidente — Ernesto Jorge de Almeida Morais — Professor 

adjunto.

Representante dos professores:
Paulo Alexandre Oliveira Marques — Professor adjunto.
Ernesto Jorge de Almeida Morais — Professor adjunto.
Sandra Sílvia Silva Monteiro Santos Cruz — Professora adjunta.
Maria Alice Correia de Brito — Professora adjunta.
Fernanda dos Santos Bastos — Professora adjunta.
Representante dos estudantes:
Patrícia Alexandra Costa Dias.
Fernanda Isabel da Silva Mendes.
Pedro Daniel Reis Almeida.
Ana Alexandra Pinto Macedo.
João Miguel Barros Costa.
Maria do Rosário dos Santos Miranda.
4 de dezembro de 2013. — O Presidente, Paulo José Parente Gon-

çalves.
207447492 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extrato) n.º 800/2013
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 5 de setembro 

de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo com o Licenciado José da Cruz Teixeira, na categoria de 
professor adjunto convidado, em regime de tempo parcial a 70 %, para 
a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do 
Algarve, no período de 23 de outubro de 2013 a 22 de outubro de 2014, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 3, índice 210 da tabela 
remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico.

3 de dezembro de 2013. — A Diretora dos Serviços de Recursos 
Humanos, Sílvia Cabrita.

207446609 

 Contrato (extrato) n.º 801/2013
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 17 de junho 

de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Doutora Lisa Andrea Seco Vale d’Abreu 
Soeiro, na categoria de assistente convidada, em regime de acumulação 
a 35 %, para a Escola Superior de Educação e Comunicação da Univer-
sidade do Algarve, no período de 25 de julho de 2013 a 24 de julho de 
2014, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 
da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior politécnico, 
considerando-se rescindido o contrato anterior.

3 de dezembro de 2013. — A Diretora dos Serviços de Recursos 
Humanos, Sílvia Cabrita.

207446536 
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 Contrato (extrato) n.º 802/2013
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 06 de setem-

bro de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo com a Licenciada Vanessa Isabel de Oliveira 
Milheiro, na categoria de assistente convidada, em regime de tempo 
parcial a 55 %, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 
da Universidade do Algarve, no período de 14 de setembro de 2013 a 
13 de setembro de 2014, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior politécnico.

3 de dezembro de 2013. — A Diretora dos Serviços de Recursos 
Humanos, Sílvia Cabrita.

207446585 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Aviso (extrato) n.º 15184/2013
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 -02, torna -se público que o Professor Auxiliar 
com contrato em funções públicas por tempo indeterminado, Doutor 
Manuel Joaquim Félix Silva Saraiva, cessou funções por aposentação, 
a partir de 1 de novembro de 2013.

5 de dezembro de 2013. — A Chefe de Divisão de Expediente e Pes-
soal, Alda Emília Bebiano de Castro Martins Oliveira Ribeiro.

207450001 

 Declaração de retificação n.º 1349/2013
Por ter saído com inexatidão a publicação inserta no Diário da Repú-

blica, 2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, despacho n.º 7368/2011, 
retifica -se que onde se lê «Doutor em Matemática» deve ler -se «Doutor 
em Matemática Aplicada».

4 de dezembro de 2013. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
207448034 

 Despacho n.º 16212/2013
Nos termos do artigo 80.º do Decreto -Lei n.º 74/2006 de 24 de março, 

com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 107/2008 de 25 de junho e pelo 
Decreto -Lei n.º 230/2009 de 14 de setembro, na sequência do Despacho 
de 24 de junho de 2010, que aprovou a alteração do ciclo de estudos 
conducente ao grau de Doutor em Engenharia do Papel, determino a 
publicação da alteração comunicada à Direção -Geral do Ensino Superior, 
em 25 de junho de 2010:

1.º
Alteração

O anexo a que se refere o artigo 3.º da Deliberação do Senado 
n.º 67/2007, com os elementos a que se refere o artigo 4.º do Decreto-

-Lei n.º 42/2005 de 22 de fevereiro apresentados em conformidade 
com as normas técnicas aprovadas pelos Despachos n.º 10543/2005 
de 11 de maio e 7287 -A/2006 de 24 de março, passa a ter a redação 
constante do presente despacho.

2.º
Entrada em funcionamento

A alteração ao ciclo de estudos a que se refere o presente despacho 
entra em funcionamento a partir do ano letivo 2010/2011, inclusive, 
sem prejuízo de sempre que aplicável vir a ser fixado por despacho do 
Reitor o regime de transição a adotar.

13 de setembro de 2010. — O Reitor, João António de Sampaio 
Rodrigues Queiroz.

ANEXO

Estrutura curricular e plano de estudos
1 — Estabelecimento de ensino: Universidade da Beira Interior.
2 — Unidade Orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.): Não apli-

cável.
3 — Curso: Engenharia do Papel.
4 — Grau ou diploma: Doutor.
5 — Área científica predominante do curso: Ciência e Tecnologia 

do Papel.
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180.
7 — Duração normal do curso: 6 semestres.
8 — Opções, ramos, ou formas de organização de percursos 

alternativos em que o curso se estruture (se aplicável): Não apli-
cável.

9 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a ob-
tenção do grau ou diploma:

QUADRO N.º 1 

Área científica Sigla

Créditos

Obrigatórios Optativos

Ciência e Tecnologia do Papel . . . . . CTP 168 –
Ciências de Engenharia Química . . . CEQ 6 –
Química  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 6 –

Total . . . . . . . . . . . .  180

 10 — Observações:
Não Aplicável.

11 — Plano de Estudos: 

 Universidade da Beira Interior

Curso: Engenharia do Papel

Grau: Doutor

Área científica predominante: Ciência e Tecnologia do Papel

1.º ano/anual

QUADRO N.º 2 

Unidades curriculares Área 
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Metodologias Experimentais Avançadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q S 160 OT:40 6 CH
Design de Experiências e Tratamento de Dados  . . . . . . . . . . . . . . . . CEQ S 160 OT:30 6 CH
Seminário de Investigação em Engenharia do Papel . . . . . . . . . . . . . CTP S 240 OT:60 9 CR;CH
Tese de Doutoramento em Engenharia do Papel . . . . . . . . . . . . . . . . CTP A 1040 OT:30 39 CR;CH
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 2.º ano/anual

QUADRO N.º 3 

Unidades curriculares Área 
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tese de Doutoramento em Engenharia do Papel . . . . . . . . . . . . . . . . CTP A 1600 OT:60 60 –

 3.º ano/anual

QUADRO N.º 4 

Unidades curriculares Área 
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tese de Doutoramento em Engenharia do Papel . . . . . . . . . . . . . . . . CTP A 1600 OT:60 60 –

Legenda:
(2) Indicando a sigla constante do item 9 do formulário.
(3) De acordo com a alínea c) do n.º 3.4.
(5) Indicar para cada atividade [usando a codificação constante na alínea e) do n. 3.4 das normas] o número de horas totais.
(7) Assinalar sempre que a unidade curricular for optativa.
Se se tratar de uma unidade curricular que foi objeto do processo de alteração, indicar a alteração de acordo com o seguinte código:
N — nova; D — deslocada de ano ou semestre; DEN — denominação alterada; CH — alteração das horas de contacto; CR — alteração do 

número de créditos.

 207445183 

 Despacho (extrato) n.º 16213/2013
Por despacho reitoral de 6 de setembro de 2013, e nos termos do 

artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, foi autorizada a nomeação 
em regime de substituição, da Mestre Maria da Graça Frazão Castelo 
Branco Sousa, no cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de 
Divisão do Gabinete de Relações Públicas, com efeitos à data do pre-
sente despacho.

5 de dezembro de 2013. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
207449655 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Serviços Académicos

Aviso n.º 15185/2013
Por despacho de 15-12-2011 do Diretor da Escola de Ciências Sociais 

da Universidade de Évora:
Nos termos do ponto 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 239/2007 de 19 de 

junho, do regulamento de atribuição do título de Agregado pela Universidade 
de Évora, o júri das provas de Agregação em Filosofia, requeridas por João 
Tiago dos Reis Pedroso de Lima, é constituído da seguinte forma:

Presidente — Doutor Helder Adegar Teixeira Dias Fonseca, Professor 
Catedrático da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora.

Vogais:
Doutor António Pedro Couto da Rocha Pita, Professor Catedrático 

da Universidade de Coimbra;
Doutor Fernando José de Almeida Catroga, Professor Catedrático da 

Universidade de Coimbra;
Doutor José Esteves Pereira, Professor Catedrático da Universidade 

Nova de Lisboa;
Doutor Manuel Ferreira Patrício, Professor Catedrático Aposentado 

da Universidade de Évora;
Doutor Pedro José Calafate Villa Simões, Professor Catedrático de 

Universidade de Lisboa;
3 de dezembro de 2013. — A Diretora dos Serviços Académicos, 

Margarida Cabral.
207441821 

 Aviso n.º 15186/2013
O Reitor da Universidade de Évora homologou em 29 de novembro 

de 2013, o júri de provas de doutoramento em Teoria Jurídico -Política 
e Relações Internacionais requeridas por Leonardo de Mello Dutra, 
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 Hélder Adegar Teixeira Dias Fonseca, Professor 
Catedrático da Universidade de Évora, por delegação do Diretor do 
Instituto de Investigação e Formação Avançada;

Vogais: Doutor José Adelino Maltez, Professor Catedrático da Univer-
sidade Nova de Lisboa; Doutor Luís Manuel Vieira de Andrade, Professor 
Catedrático da Universidade dos Açores; Doutor Silvério Rocha Cunha, 
Professor Associado da Universidade de Évora — Orientador; Doutora 
Isabel Maria Estrada Carvalhais, Professora Auxiliar da Universidade 
do Minho; Doutor Marco António Gonçalves Barbas Batista Martins, 
Professor Auxiliar Convidado da Universidade de Évora — Orientador.

4 de dezembro de 2013. — A Diretora dos Serviços Académicos, 
Margarida Cabral Cargo.

207447532 

 Aviso n.º 15187/2013
O Reitor da Universidade de Évora homologou em 29 de novembro 

de 2013 o júri de provas de doutoramento em Sociologia requeridas por 
Orlando Manuel Fonseca Pereira, 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 Rui Manuel Estanco Junqueira Lopes, Professor Catedrático 

da Universidade de Évora, por delegação do Diretor do Instituto de 
Investigação e Formação Avançada;

Vogais:

Doutor Rui Manuel Leitão da Silva Santos, Professor Associado da 
Universidade Nova de Lisboa;
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Doutor Domingos Martins Vaz, Professor Auxiliar da Universidade 
da Beira Interior;

Doutora Maria da Saudade Rodrigues Colaço Baltazar, Professora 
Auxiliar da Universidade de Évora;

Doutor António Pedro Sousa Marques, Professor Auxiliar Convidado 
da Universidade de Évora — Orientador;

Doutora Sandra Isabel Gonçalves da Saúde, Professora Adjunta do 
Instituto Politécnico de Beja.

4 de dezembro de 2013. — A Diretora dos Serviços Académicos, 
Margarida Cabral.

207447135 

 Aviso n.º 15188/2013
O Reitor da Universidade de Évora homologou em 20 de novembro 

de 2013 o júri de provas de doutoramento em História e Filosofia da 
Ciência, requeridas por Jorge Miguel Quintino Gomes Ferreira, 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:

Doutora Maria de Fátima Nunes Ferreira, Professora Catedrática da 
Universidade de Évora, por delegação do Diretor do Instituto de Inves-
tigação e Formação Avançada da Universidade de Évora -Presidente:

Vogais:
Doutora Maria de Fátima Nunes Ferreira, Professora Catedrática da 

Universidade de Évora;
Doutor Augusto dos Santos Fitas, Professor Associado com Agregação 

da Universidade de Évora -Orientador;
Doutora Mariana de Jesus Valente, Professora Auxiliar da Univer-

sidade de Évora;
Doutor José Manuel Brandão, Investigador do Laboratório Nacional 

de Geologia e Energia (Aposentado);
Doutora Maria Margaret Lopes, Professora Associada da Universidade 

Estadual de Campinas (Aposentada);
Doutor Josep Batlló, Investigador do Instituto Infante D. Luiz.
4 de dezembro de 2013. — A Diretora dos Serviços Académicos, 

Margarida Cabral.
207444981 

 Aviso n.º 15189/2013
O Reitor da Universidade de Évora homologou em 29 de novembro 

de 2013 o júri de provas de doutoramento em Ciências da Terra e do 
Espaço requeridas por Miguel Joaquim Fernandes Potes, nos termos do 
artigo 27.º da Ordem de Serviço n.º 1/2010 de 12 de janeiro — Regula-
mento do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Doutor pela Univer-
sidade 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 Manuel Pedro Ivens Collares -Pereira, Titular 
da Cátedra BES “Energias Renováveis”, por delegação do Diretor do 
Instituto de Investigação e Formação Avançada

Vogais: Doutora Ana Maria Guedes de Almeida e Silva, Professora 
Associada com Agregação da Universidade de Évora; Doutor Carlos 
Manuel Miranda Rodrigues, Professor Auxiliar da Universidade de 
Évora; Doutora Maria João Tavares da Costa, Professora Auxiliar da 
Universidade de Évora — Orientadora; Doutor Rui Paulo Vasco Salgado, 
Professor Auxiliar da Universidade de Évora — Orientador; Doutor 
Emanuel Nemésio de Sousa Dutra, Investigador do European Centre 
for Medium -Range Weather Forecasts (Reino Unido); Doutor Paulo 
Nogueira Brás de Oliveira, Investigador Auxiliar do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera.

4 de dezembro de 2013. — A Diretora dos Serviços Académicos, 
Margarida Cabral.

207447646 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Declaração de retificação n.º 1350/2013
Por ter saído com inexatidão o edital n.º 969/2013, no Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 199, de 15 de outubro de 2013, relativo à abertura 

do concurso para recrutamento para um posto de trabalho de professor 
associado da área disciplinar de Saúde Mental — Psiquiatria e Saúde 
Mental, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, retifica-
-se que onde se lê:

«X — Nos termos dos artigos 45.º e 46.º do Estatuto de Carreira 
Docente Universitária, o júri é composto pelos seguintes membros:

[…] Doutor José Manuel Pereira Dias Castro Lopes, Professor 
Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.»

deve ler -se:
«X — Nos termos dos artigos 45.º e 46.º do Estatuto da Carreira 

Docente Universitária, o júri é composto pelos seguintes membros:
[…] Doutor José Remísio Castro Lopes, Professor Catedrático 

Convidado Aposentado do ICBAS.»
19 de novembro de 2013. — O Reitor, António Cruz Serra.

207444705 

 Despacho n.º 16214/2013
Considerando o leque de autonomias reconhecido às Universidades 

Públicas pelo n.º 2 do artigo 76.º da Constituição, cujo conteúdo essencial 
é desenvolvido pelos artigos 11.º, 66.º e seguintes e 70.º e seguintes da 
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (RJIES);

Tendo em conta a conclusão do procedimento concursal aberto pelo 
Aviso n.º 7511/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110, 
de 7 de junho, com celebração de contrato em funções públicas por tempo 
indeterminado com Francisco Wallestein Teixeira Estanqueiro para o 
exercício de funções como Especialista de Informática de grau 1, nível 
2, da carreira de especialista de informática dos Serviços Tecnológicos 
dos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa (SPUL);

Tendo presente o disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 26.º dos 
Estatutos da Universidade de Lisboa aprovados pelo Despacho normativo 
n.º 5 -A/2013 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77 de 19 
de abril de 2013;

Considerando, por último, a competência que me é conferida pelo 
n.º 3 do artigo 126.º do RJIES, determino:

É integrado no mapa de pessoal da Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, com efeitos a 11 de novembro de 2013, o trabalhador su-
pramencionado que pertence ao mapa de pessoal dos Serviços Partilhados 
da Universidade de Lisboa, de acordo com a disponibilidade demonstrada 
na informação com a referência Direção ASF 134/2013 daquela Escola.

Assim sendo, o período de estágio do referido trabalhador com cará-
ter probatório com a duração de 180 dias, iniciar -se -á no momento de 
reafetação, a cargo da Faculdade de Ciências à qual caberá ainda todas 
as diligências legais subsequentes.

11 de novembro de 2013. — O Reitor, Prof. Doutor António Cruz 
Serra.

207450237 

 Despacho n.º 16215/2013
Considerando que o n.º 1 do artigo 9.º do anexo I dos Estatutos da 

Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do Despacho Norma-
tivo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013 que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau, é efetuado de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam 
competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação ade-
quadas ao exercício da respetivas funções e que possuam conhecimento 
e experiência nas áreas para as quais são recrutados;

Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 20.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo 
de Coordenador do Núcleo de Contratação e Remunerações do Depar-
tamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, é equiparado, para todos os efeitos legais, a cargo de direção 
intermédia de 3.º grau;

Considerando que a Dra. Ana Cristina Oliveira do Nascimento 
é possuidora de um relevante currículo profissional, revelador de 
que o mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo 
de Coordenadora do Núcleo de Contratação e Remunerações do 
Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Uni-
versidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenadora do Núcleo de Contratação e Remunerações do Depar-
tamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Universidade 



35648  Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 13 de dezembro de 2013 

de Lisboa, a Dra. Ana Cristina Oliveira do Nascimento, com efeitos a 
partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em Gestão pelo Instituto Superior de Gestão, possuindo 

ainda uma Pós -Graduação em Gestão do Ensino Superior pelo Instituto 
de Educação da Universidade de Lisboa.

Exerceu funções de Coordenadora de Direção Intermédio de 3.º Grau, 
no Núcleo de Vencimentos do Centro de Recursos Comuns e Serviços 
Partilhados da Universidade de Lisboa.

Desempenhou funções de técnica superior durante um ano no Cen-
tro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de 
Lisboa.

Enquanto Coordenadora Técnica da Unidade de Pessoal, durante sete 
anos, exerceu funções inerentes a este cargo, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa.

Exerceu funções de Assistente Administrativa onde desempenhou 
tarefas inerentes ao cargo, durante nove anos.

Assegurou funções de Auxiliar de Ação Educativa na Escola Primária 
n.º 125, Bairro da Boavista.

Participou em vários cursos de formação de que se destacam diferentes 
“Certificados”, em que obteve aprovação.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207442753 

 Despacho n.º 16216/2013
Considerando que o n.º 1 do artigo 9.º do anexo I dos Estatutos da 

Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do Despacho Norma-
tivo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013 que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau, é efetuado de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam 
competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação ade-
quadas ao exercício da respetivas funções e que possuam conhecimento 
e experiência nas áreas para as quais são recrutados;

Considerando que nos termos do n.º 7 do artigo 10.º dos Estatutos dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao Des-
pacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de Coordenador do 
Núcleo de Serviços Técnico -Desportivos do Estádio Universitário de Lisboa 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, é equiparado, para todos 
os efeitos legais, a cargo de direção intermédia de 3.º grau;

Considerando que o Mestre Duarte Nuno Fernandes Lopes é possui-
dor de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo 
detém características adequadas ao exercício do cargo de Coordenador 
do Núcleo de Serviços Técnico -Desportivos do Estádio Universitário 
de Lisboa dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenador do Núcleo de Serviços Técnico -Desportivos do Estádio 
Universitário de Lisboa dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, 
o Mestre Duarte Nuno Fernandes Lopes, com efeitos a partir de 13 de 
novembro de 2013.

Nota curricular
Informação Pessoal:
Nome completo — Duarte Nuno Fernandes Lopes
Nacionalidade — Portuguesa
Naturalidade — Penafiel

Habilitações Literárias:
Licenciatura em Desporto e Educação Física na opção de Desporto 

de Rendimento, concluída em 30 de junho de 1994
Mestrado em Ciências do Desporto, na área de especialização de 

Desporto de Recriação e Lazer, pela Universidade do Porto, concluído 
em 11 de dezembro de 1996

Outras Habilitações:
Pós -graduação em Gestão Empresarial com especialização em qua-

lidade, pelo ISCTE/INDEG, concluído em 2006
Certificado FORGEP, em 2007

Percurso Profissional:
Chefe de Divisão, desde 2010, do Núcleo de Desporto, Cultura e Bem-

-estar dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa

2001 -2010 — Técnico Superior do Gabinete do Desporto Univer-
sitário

1996 -2001 — Técnico da Federação Académica do Desporto Uni-
versitário

1992 -1996 — Professor de Educação Física

Outras Funções e Cargos:
Desde 2012, membro do Conselho Nacional do Desporto (DL 

n.º 266 -A/2012 e Despacho n.º 895/2013)
Desde 2012, em representação do CDP, conselheiro do IPDJ, IP
Desde 2004, Diretor da Confederação do Desporto de Portugal
Foi Presidente da rede europeia de serviços desportivos universitários 

(ENAS), entre 2011 e 2013.
Foi Chefe da missão de Portugal nos Jogos Desportivos da CPLP, em 

Luanda 2005, Rio de Janeiro 2008 e Lisboa 2012
Foi Chefe da missão de Portugal nas Universidades Belgrado 2009 

e Schenzhen 2011
13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 

António Cruz Serra.
207444932 

 Despacho n.º 16217/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, prevê no seu artigo 18.º que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção superior, designadamente de 2.º grau, é efetuado de 
entre indivíduos licenciados, vinculados ou não à Administração Pública, 
que possuam competência técnica, aptidão, experiência profissional e 
formação adequadas ao exercício das respetivas funções;

Considerando que nos termos do n.º 6 do artigo 10.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de 
Presidente do Estádio Universitário de Lisboa, é equiparado, para todos 
os efeitos legais, a cargo de direção superior de 2.º grau;

Considerando que o Mestre João Manuel da Silva Roquette é possuidor 
de um relevante currículo profissional, nomeadamente nos domínios 
financeiro, organizacional e administrativo, revelador de que o mesmo 
detém características adequadas ao exercício do cargo de Presidente do 
Estádio Universitário de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Presidente do Estádio Universitário de Lisboa, o Mestre João Manuel 
da Silva Roquette, com efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
João Manuel da Silva Roquette, casado, nasceu na freguesia de S. 

Sebastião da Pedreira em Lisboa, em 10 de junho de 1960, tendo con-
cluído a licenciatura em Educação Física no ex -Instituto Superior de 
Educação Física da ex -Universidade Técnica de Lisboa, em 1985, com 
a classificação final de 14 valores. Nesse mesmo ano de 1985 iniciou a 
sua carreira académica, a qual foi interrompida entre 8 de junho de 1987 
e 9 de junho de 1989 para o cumprimento do serviço militar obrigatório 
na Marinha (56.º CFORN), com o número mecanográfico 00839581. Em 
1992 concluiu o Mestrado em Ciências do Desporto pela Faculdade de 
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa (FMH -UL), com a clas-
sificação final de Muito Bom. É docente do Departamento de Desporto 
da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, desde 
1985, tendo vários artigos e trabalhos publicados na área das Ciências 
do Desporto. Colaborou com a Universidade de Évora, na licenciatura 
em Educação Física e Desporto, durante o período de 2002 a 2011.

Requisitado pelo ex -Instituto do Desporto para o exercício das funções 
de Diretor Técnico Nacional da Federação Portuguesa de Judo, desde 
1 de setembro de 1994 a 1 de setembro de 1997, foi responsável pela 
coordenação técnica nacional, formação, alta competição e organização 
das atividades desportivas. Coordenou o projeto de preparação e partici-
pação do Judo nos Jogos Olímpicos de Atlanta (Projeto Atlanta 96), bem 
como a organização do Campeonato da Europa de Juniores (Almada 94), 
Campeonato do Mundo de Juniores (Porto 96) e Campeonato de Judo 
organizado no âmbito das Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia 
(Lisboa 97). Colaborou com a Federação Académica do Desporto Uni-
versitário (FADU) na preparação e participação da seleção universitária 
de Judo nas Universíadas de Fukuoka’95 e nos Campeonatos do Mundo 
Universitários de Judo (Canadá, 1996).

Em 1997 é requisitado pelo Ministério da Educação para a coordena-
ção dos Serviços Técnico — Desportivos do Estádio Universitário de 
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Lisboa, entre 1997 e 2000, tendo exercido as seguintes funções de gestão 
desportiva: gestão e conservação das instalações e equipamentos des-
portivos; promoção e desenvolvimento da atividade física e desportiva; 
coordenação e supervisão de operações de manutenção; coordenação e 
supervisão dos recursos humanos e materiais; conceção e planeamento 
dos serviços técnico — desportivos, bem como o estabelecimento e 
aplicação de critérios de organização, regulamentação e funcionamento 
dos mesmos serviços.

Foi nomeado, em comissão de serviço, para o cargo de Diretor do 
Estádio Universitário de Lisboa, conforme despacho do Ministro da Edu-
cação n.º 18 658/2000, de 7 de agosto, publicado no Diário da República 
n.º 213 (2.ª série), de 14 de setembro. Posteriormente viria a ser nomeado 
Presidente do Estádio Universitário de Lisboa por despacho conjunto 
n.º 139/2003, de 30 de novembro, publicado no Diário da República 
n.º 33 (2.ª série), de 8 de fevereiro, tendo renovado esta nomeação em 2 
de dezembro de 2005, através do despacho conjunto n.º 1102/2005, de 
13 de dezembro, publicado no Diário da República n.º 249 (2.ª série), 
de 29 de dezembro de 2005. É Presidente do Conselho Administrativo 
do Estádio Universitário de Lisboa desde 2000.

Integrou a Comissão Nacional de Coordenação para o Ano Euro-
peu da Educação pelo Desporto (AEED -2004), em representação do 
ex -Ministério da Ciência e do Ensino Superior, através do Despacho 
n.º 23.700/2003, de 6 de dezembro, publicado no Diário da República 
(2.ª série), n.º 282, de 6 de dezembro de 2003. Em 2004 foi nomeado 
Presidente da Comissão organizadora do fórum FISU Lisboa 2004 e 
integrou a Comissão para o Plano de Desenvolvimento do Estádio Uni-
versitário de Coimbra, em representação do ex -Ministério da Ciência, 
Inovação e Ensino Superior.

A nível internacional exerceu as funções de Secretário-Geral da Euro-
pean Network of Academic Sports Services (ENAS) entre 2001 e 2009.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207442834 

 Despacho n.º 16218/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos 
titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 1.º grau, 
é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou 
designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica 
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo 
que reúnam seis anos de experiência profissional em funções, cargos 
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura;

Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao 
Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de 
Coordenador do Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, é equiparado, para todos 
os efeitos legais, a cargo de direção intermédia de 1.º grau;

Considerando que a Dra. Ana Bernardina Brilha Fonseca Oliveira 
Camilo é possuidora de um relevante currículo profissional, revelador 
de que o mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo 
de Coordenadora do Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de Coor-
denadora do Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade dos Serviços 
Centrais da Universidade de Lisboa, a Dra. Ana Bernardina Brilha Fonseca 
Oliveira Camilo, com efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço 

Social de Lisboa e em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada (ISPA), tendo efetuado cursos de pós -graduação 
na área da Psicologia e de formação profissional dirigidos às funções 
desempenhadas.

Exerceu funções de Diretora do Departamento de Assuntos Acadé-
micos na Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, de Diretora do 
Serviço de Programas e Projetos (SPP) da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia (FCT) e de Diretora do Departamento de Programas e 
Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico 
(DPPICDT) da FCT, I. P.

Desempenhou funções no Gabinete do Secretário de Estado da Ciência 
e a partir de 1989 integrou o Serviço de Programas e Projetos da Junta 
Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT).

Organizou Congressos e Sessões de Acompanhamento e avaliação a 
projetos de investigação nas áreas das Ciências da Saúde e da Ciência 
e Tecnologia dos Materiais.

Foi membro, entre outros, do Grupo de Trabalho I&D: Desburocratizar 
Contratos e Gestão de Projetos Financiados pelo QCA III e do Secreta-
riado STRIDE para Análise de Projetos de I&D realizados no âmbito de 
Infraestruturas apoiadas pelo Programa Ciência e da Comissão de Acom-
panhamento da Auditoria Técnico/Financeira do Programa STRIDE.

Representou o Ministério da Ciência e Tecnologia no Painel de Ava-
liação da Linha Financiadora de Inclusão Digital (UMIC), na Equipa 
Interdepartamental do II Plano Nacional para a Igualdade; e foi Delegada 
Nacional ao Comité de Gestão do Programa Biomedicina e Saúde.

Fez parte integrante da equipa de formadores de cursos de Financia-
mento e Avaliação de Projetos, organizados pela FCT e pela Universi-
dade de Coimbra, de Produção e Transferência de Saberes em Saúde, 
organizado pelo Ministério da Saúde, e de Redes Internacionais de 
Informação (Programa Geral de Informação da UNESCO), organizado 
pelo Ministério da Reforma Administrativa.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207442712 

 Despacho n.º 16219/2013
Considerando que o n.º 1 do artigo 9.º do anexo I dos Estatutos da 

Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do Despacho Norma-
tivo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013 que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau, é efetuado de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam 
competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação ade-
quadas ao exercício da respetivas funções e que possuam conhecimento 
e experiência nas áreas para as quais são recrutados;

Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo 
de Coordenador do Núcleo de Documentação da Área de Documenta-
ção, Arquivo e Expediente dos Serviços Centrais da Universidade de 
Lisboa, é equiparado, para todos os efeitos legais, a cargo de direção 
intermédia de 3.º grau;

Considerando que a Dra. Helena Maria de Matos Saramago é possui-
dora de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo 
detém características adequadas ao exercício do cargo de Coordenadora 
do Núcleo de Documentação da Área de Documentação, Arquivo e 
Expediente dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenadora do Núcleo de Documentação da Área de Documentação, 
Arquivo e Expediente dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, 
a Dra. Helena Maria de Matos Saramago, com efeitos a partir de 13 de 
novembro de 2013.

Nota curricular
Local e data de nascimento — Lisboa, 27 de setembro de 1971.
Formação Académica — Licenciada em História — variante Ramo 

Científico, pela Universidade Lusíada, tendo ainda frequentado, com 
aproveitamento, o Curso de Especialização para Técnicos Editoriais 
e o Curso de Especialização em Ciências Documentais na opção de 
Documentação e Biblioteca, ambos pela Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa.

Formação profissional — frequência com aproveitamento do curso 
FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública, bem como de 
diversas ações, seminários e cursos de formação directamente relacio-
nados com a área de atuação.

Actividade profissional — Exerceu funções de Técnico Superior, na 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no Instituto Confúcio 
da Universidade de Lisboa e no Gabinete de Apoio ao Reitor da Uni-
versidade de Lisboa. Exerceu funções técnica superior de Biblioteca e 
Documentação, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade 
de Lisboa. Coordenou o Núcleo de Bibliotecas do Departamento de 
Documentação da Reitoria da Universidade de Lisboa.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207445142 
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 Despacho n.º 16220/2013
Considerando que o n.º 1 do artigo 9.º do anexo I dos Estatutos da 

Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do Despacho Norma-
tivo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013 que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau, é efetuado de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam 
competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação ade-
quadas ao exercício da respetivas funções e que possuam conhecimento 
e experiência nas áreas para as quais são recrutados;

Considerando que nos termos do n.º 7 do artigo 19.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de 
Coordenador do Núcleo de Mobilidade do Departamento de Relações 
Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de 
Lisboa, é equiparado, para todos os efeitos legais, a cargo de direção 
intermédia de 3.º grau;

Considerando que a Mestre Maria João Minhota Antunes Caiado é 
possuidora de um relevante currículo profissional, revelador de que o 
mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo de Coorde-
nadora do Núcleo de Mobilidade do Departamento de Relações Externas 
e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenadora do Núcleo de Mobilidade do Departamento de Relações 
Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de 
Lisboa, a Mestre Maria João Minhota Antunes Caiado, com efeitos a 
partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Mestrado em Gestão Internacional, pelo Instituto Superior de Ciências 

do Trabalho e da Empresa e Licenciatura em Ciência Política e Rela-
ções Internacionais, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.

Exerceu funções de Coordenadora do Núcleo de Programas Acadé-
micos Internacionais, em comissão de serviço, da Divisão de Alunos 
do Departamento Académico, na Reitoria da Universidade de Lisboa.

Coordenadora do Núcleo de Relações Internacionais, em regime 
de substituição, da Divisão de Relações Externas do Departamento de 
Relações Externas, na Reitoria da Universidade de Lisboa.

Desempenhou funções de técnica superior na Divisão de Relações 
Externas da Direção de Serviços de Relações Externas, na Reitoria da 
Universidade de Lisboa.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207446463 

 Despacho n.º 16221/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos titulares de 
cargos de direção intermédia, designadamente de 1.º grau, é efetuado de 
entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por 
tempo indeterminado, que possuam competência técnica e aptidão para o 
exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam seis 
anos de experiência profissional em funções, cargos carreiras ou categorias 
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;

Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo 
de Coordenador do Gabinete de Estudos e Planeamento dos Serviços 
Centrais da Universidade de Lisboa, é equiparado, para todos os efeitos 
legais, a cargo de direção intermédia de 1.º grau;

Considerando que o Mestre Luís Manuel Lameiro Santos é possui-
dor de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo 
detém características adequadas ao exercício do cargo de Coordenador 
do Gabinete de Estudos e Planeamento dos Serviços Centrais da Uni-
versidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de Co-
ordenador do Gabinete de Estudos e Planeamento dos Serviços Centrais 
da Universidade de Lisboa, o Mestre Luís Manuel Lameiro Santos, com 
efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Mestrado em Contabilidade pelo ISCTE e Licenciatura em Organi-

zação e Gestão de Empresas, pela Universidade Moderna.
Exerceu funções de Diretor de Departamento de Estratégia e Relações 

Externas da Reitoria da Universidade de Lisboa.
Desempenhou funções de Diretor de Departamento de Gestão da 

Reitoria da Universidade de Lisboa.
Assumiu funções de Diretor de Serviços Administrativos e Financeiros 

do Supremo Tribunal de Justiça.
Na Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, assegurou as funções 

de Secretário e mais tarde como Administrador.
Ocupou o cargo de Chefe de Divisão de Recursos Financeiros da 

Reitoria da Universidade de Lisboa.
Exerceu funções de Coordenador da Área Financeira da Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa.
Tem participado em vários cursos de formação de que se destacam 

diferentes “Diplomas Especializados”, em que obteve aprovação.
13 de novembro de 2013. — O Reitor, António Cruz Serra.

207446066 

 Despacho n.º 16222/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos 
titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 2.º grau, 
é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou 
designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica 
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo 
que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos 
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura;

Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 8.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, os Coor-
denadores de Área das unidades operativas dos Serviços Centrais da 
Universidade de Lisboa, são equiparados, para todos os efeitos legais, 
a cargo de direção intermédia de 2.º grau;

Considerando que a Dra. Márcia Martins Vila é possuidora de um 
relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo detém ca-
racterísticas adequadas ao exercício do cargo de Coordenadora da Área 
de Sustentabilidade do Departamento de Património e Compras dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de Coor-
denadora da Área de Sustentabilidade do Departamento de Património e 
Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, a Dra. Márcia 
Martins Vila, com efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa, Pós -graduação em Estatística e Gestão de In-
formação — Área de especialização em Marketing e Estudos de Mer-
cado pelo Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da 
Universidade Nova de Lisboa, possuindo mais uma Pós -Graduação em 
Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho pelo Instituto de 
Soldadura e Qualidade.

Exerceu funções de Chefe de Divisão na Área Trabalho, Ambiente 
e Energia No Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da 
Universidade de Lisboa.

Desempenhou funções de Técnico Superior na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa.

Foi Técnico Superior Estagiária na Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa, através da AIDFM (Associação para a Investigação e 
Desenvolvimento da Faculdade de Medicina).

Bolseira de Investigação no CEG — Centro de Estudos Geográficos da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no âmbito do Projecto 
de Investigação “Wortis -Sistemas de Trabalho, Tempo e Espaço na In-
dústria Automóvel” financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 
através da Fundação da Universidade de Lisboa.

Colaboradora no grupo financeiro Millenium BCP, desempenhando 
funções na área de recrutamento e selecção e formação.

Estagiária no Centro de Gestão e Engenharia da Formação, do Insti-
tuto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI), projeto 
“Desenvolvimento de um modelo de avaliação quantitativa da formação 
contínua empresarial”.
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Tem participado em vários cursos de formação de que se destacam 
diferentes “Diplomas Especializados”, em que obteve aprovação.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207446358 

 Despacho n.º 16223/2013
Considerando que o n.º 1 do artigo 9.º do anexo I dos Estatutos da 

Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do Despacho Norma-
tivo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013 que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau, é efetuado de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam 
competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação ade-
quadas ao exercício da respetivas funções e que possuam conhecimento 
e experiência nas áreas para as quais são recrutados;

Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo 
de Coordenador do Núcleo de Arquivo e Expediente da Área de Docu-
mentação, Arquivo e Expediente dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, é equiparado, para todos os efeitos legais, a cargo de direção 
intermédia de 3.º grau;

Considerando que a Mestre Marta Maria Gonçalves Bilreiro Fialho 
Nogueira é possuidora de um relevante currículo profissional, revela-
dor de que o mesmo detém características adequadas ao exercício do 
cargo de Coordenadora do Núcleo de Arquivo e Expediente da Área 
de Documentação, Arquivo e Expediente dos Serviços Centrais da 
Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenadora do Núcleo de Arquivo e Expediente da Área de Docu-
mentação, Arquivo e Expediente dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, a Mestre Marta Maria Gonçalves Bilreiro Fialho Nogueira, 
com efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, possui Mestrado em Ciências da Informação e da Documen-
tação pela Universidade de Évora, Curso de Especialização em Ciên-
cias Documentais, variante de Arquivo e variante de Documentação e 
Biblioteca, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; e uma 
Pós -Graduação Imagen y Communicación en Bibliotecas y Centros de 
Documentación, pela Facultad Latinoamerica de Ciencias Sociales.

Exerceu funções de Coordenadora de Direcção Intermédio de 3.º Grau, 
no Núcleo do Arquivo do Departamento de Documentação da Reitoria 
da Universidade de Lisboa desde 2010.

Desempenhou funções como Técnico Superior, desde 2005, na Rei-
toria da Universidade de Lisboa.

Foi Bolseira de Investigação da FCT no projecto Fontes Documen-
tais II, Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, MOP, 
Instituição de Acolhimento.

Exerceu funções de Técnico Superior, na Direção Geral dos Edifícios 
e Monumentos nacionais, MOP.

Bolseira do Programa de Investigação integrada da UL no âmbito do 
projecto Memória Contemporânea da Ciência e Tecnologia da Univer-
sidade de Lisboa.

Autora de publicações na área das Ciências da Informação e da Do-
cumentação.

13 de novembro de 2013. — O Reitor, António Cruz Serra.
207447232 

 Despacho n.º 16224/2013
Considerando que o n.º 1 do artigo 9.º do anexo I dos Estatutos da 

Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do Despacho Norma-
tivo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013 que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau, é efetuado de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam 
competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação ade-
quadas ao exercício da respetivas funções e que possuam conhecimento 
e experiência nas áreas para as quais são recrutados;

Considerando que nos termos do n.º 5 do artigo 23.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de 
Coordenador do Núcleo de Gestão de Sistemas de Informação da Área 
de Aplicações e Sistemas de Informação do Departamento de Informática 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, é equiparado, para 
todos os efeitos legais, a cargo de direção intermédia de 3.º grau;

Considerando que a Dra. Célia dos Santos Nunes é possuidora de 
um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo detém 
características adequadas ao exercício do cargo de Coordenadora do 
Núcleo de Gestão de Sistemas de Informação da Área de Aplicações e 
Sistemas de Informação do Departamento de Informática dos Serviços 
Centrais da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenadora do Núcleo de Gestão de Sistemas de Informação da Área 
de Aplicações e Sistemas de Informação do Departamento de Informática 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, a Dra. Célia dos Santos 
Nunes, com efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em Informática de Gestão pela Universidade Autónoma 

de Lisboa.
Exerceu funções de Coordenadora no Núcleo de Planeamento e Aná-

lise de processos, da Área de Sistemas de Informação dos Serviços 
Tecnológicos da Universidade de Lisboa.

Exerceu funções de coordenação dos Grupos de Apoio Técnico às 
aplicações Financeira, Recursos Humanos e Académica.

Desempenhou funções de consultadoria em várias entidades privadas.
Exerceu funções de conceção, desenvolvimento e implementação de 

soluções informáticas para seguros.
Prestou serviços no departamento de Informática na Companhia de 

Seguros Império.
Estagiária na TAP, Transportes Aéreos Portugueses no Serviço de 

Engenharia de Sistemas da Direcção de Informática e Telecomunicações.
Tem participado em vários cursos de formação de que se destacam 

diferentes “Certificados”, em que obteve aprovação.
13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 

António Cruz Serra.
207444835 

 Despacho n.º 16225/2013
Considerando que o n.º 1 do artigo 9.º do anexo I dos Estatutos da 

Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do Despacho Norma-
tivo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013 que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau, é efetuado de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam 
competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação ade-
quadas ao exercício da respetivas funções e que possuam conhecimento 
e experiência nas áreas para as quais são recrutados;

Considerando que nos termos do n.º 8 do artigo 19.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de 
Coordenador do Núcleo de Relações Institucionais do Departamento de 
Relações Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Universi-
dade de Lisboa, é equiparado, para todos os efeitos legais, a cargo de 
direção intermédia de 4.º grau;

Considerando que a Dra. Cláudia De Nittis Ferreira de Pereira Cor-
reia é possuidora de um relevante currículo profissional, revelador de 
que o mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo de 
Coordenadora do Núcleo de Relações Institucionais do Departamento 
de Relações Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Uni-
versidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenador do Núcleo de Relações Institucionais do Departamento 
de Relações Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Univer-
sidade de Lisboa, a Cláudia De Nittis Ferreira de Pereira Correia, com 
efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em Comunicação Social e Cultural, variante de Jorna-

lismo, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Católica 
Portuguesa.

Pós -Graduação “A Comunicação e a Gestão das Organizações”, Ins-
tituto de Novas Profissões.
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Mestrado em Gestão Estratégica das Relações Públicas, Escola Supe-
rior de Comunicação Social, Instituto Politécnico de Lisboa.

Exerceu funções como técnica superior na área de Imagem e Relações 
Públicas no Gabinete de Relações Externas da Reitoria da Universidade 
Técnica de Lisboa.

Ministrou ações de formação de comunicação universitária pela Rei-
toria da UTL e no âmbito do Curso de Empreendedorismo de Base 
Científica e Tecnológica, organizado pela OTIC|UTL.

Foi gestora de projetos no Gabinete de Apoio da Universidade Téc-
nica (GAPTEC).

Foi responsável pelo Gabinete de Informação e Relações Externas 
do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica 
de Lisboa.

Possui diploma especializado nos cursos de Gestão de Projetos e For-
mação Pedagógica de Formadores promovidos pelo Instituto Nacional 
de Administração Pública.

Apresentou a comunicação «Da “compreensão pública da ciência” ao 
“compromisso público” com a Ciência: que percurso para Portugal?”», 
no 6.º Congresso SOPCOM/ 4.º Congresso Ibérico.

Realizou diversos cursos de formação nos domínios de marketing 
digital, comunicação estratégica e institucional e participou em diversas 
conferências internacionais no âmbito da comunicação das instituições 
de ensino superior.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207444892 

 Despacho n.º 16226/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos 
titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 1.º grau, 
é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou 
designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica 
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo 
que reúnam seis anos de experiência profissional em funções, cargos, 
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura;

Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao 
Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de 
Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna dos Serviços Centrais 
da Universidade de Lisboa, é equiparado, para todos os efeitos legais, 
a cargo de direção intermédia de 1.º grau;

Considerando que a Dra. Maria José Gama da Silva Cunha é possui-
dora de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo 
detém características adequadas ao exercício do cargo de Coordenadora 
do Gabinete de Auditoria Interna dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenadora do Gabinete de Auditoria Interna dos Serviços Centrais 
da Universidade de Lisboa, a Dra. Maria José Gama da Silva Cunha, 
com efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.

Nota curricular
Maria José Gama da Silva Cunha é licenciada em Organização e 

Gestão de Empresas, na vertente de especialização em finanças, pelo 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).

Iniciou a sua carreira no ano de 1992, na empresa multinacional de 
auditoria Ernst & Young e Cia., tendo também colaborado nas empresas 
Grant Thornton e Horwath, onde desenvolveu competências nas áreas 
contabilístico -financeira e de fiscalidade. Como Auditora colaborou 
em trabalhos realizados em diversos sectores de atividade tais como: 
construção civil, farmacêutico, turismo, distribuição, eléctrico, banca, 
transportes, ensino superior.

No Ensino Superior, na Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa, a 
partir do ano de 1999, exerceu funções de Assessora de Administração, 
tendo integrado o Conselho de Gestão da Universidade.

Foi também, Diretora do Departamento de Planeamento e Documen-
tação dos Serviços de Administração e Ação Social da Universidade 
Técnica de Lisboa (UTL) e posteriormente da Universidade de Lisboa 
(ULisboa).

Como Assessora desenvolveu diversos trabalhos principalmente liga-
dos à área financeira, de auditoria e de planeamento, fazendo a ligação 
entre a Reitoria da Universidade e as respetivas Unidades Orgânicas. 

Participou como júri de diversos concursos de auditoria e de recruta-
mento de pessoal não docente.

É ainda, Técnica Oficial de Contas, membro do Instituto Português 
de Auditoria Interna (IPAI) e membro do The Institute of Internal Au-
ditors (IIA/USA).

Frequentou vários cursos de formação, principalmente nas áreas de 
auditoria, fiscalidade, qualidade e gestão pública de que se destacam 
diferentes “Diplomas Especializados”, designadamente em Gestão Pú-
blica (FORGEP) e em Auditoria (Certified Internal Auditor), em que 
obteve aprovação.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207446836 

 Despacho n.º 16227/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos 
titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 2.º grau, 
é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou 
designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica 
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo 
que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos 
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura;

Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 8.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, os Coor-
denadores de Área das unidades operativas dos Serviços Centrais da 
Universidade de Lisboa, são equiparados, para todos os efeitos legais, 
a cargo de direção intermédia de 2.º grau;

Considerando que a Engenheira Maria Felisbela Costa Ferreira é 
possuidora de um relevante currículo profissional, revelador de que 
o mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo de 
Coordenadora da Área do Edificado do Departamento de Património e 
Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenadora da Área do Edificado do Departamento de Património 
e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, a Enge-
nheira Maria Felisbela Costa Ferreira, com efeitos a partir de 13 de 
novembro de 2013.

Nota curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: Maria Felisbela Da Costa Ferreira
Data de nascimento: 13 de dezembro de 1955

2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Civil (1983) — Instituto Superior Técnico.

3 — Formação profissional complementar:
Frequentou com aproveitamento várias ações de formação correla-

cionadas com as funções que desempenhou e ou desempenha, nomea-
damente o Seminário de Alta Direção e o curso FORGEP, Programa de 
Formação em Gestão Pública.

4 — Percurso e experiência profissional:
4.1 — Lugares:
1974/1975: Escriturária do Gabinete do Limpopo, em Moçambique;
1984/1988: Professora Efetiva de Nomeação Provisória — Ministério 

da Educação;
1988/presente: Técnica Superior, na área de engenharia, do Ministé-

rio da Justiça, atualmente afeta ao Instituto de Gestão Financeira e de 
Equipamentos (Ex Infraestruturas) da Justiça com contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado.

4.2 — Cargos:
1994/1995: Chefe da Divisão de Construção de Edifícios do Depar-

tamento de Construção de Habitação da Câmara Municipal de Lisboa.
1995/2001: Chefe da Divisão de Gestão e Conservação e, posterior-

mente, Chefe da Divisão de Obras, ambas da Direção de Serviços de 
Instalações da Secretaria Geral do Ministério da Justiça que antecedeu 
o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça.
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2002/2012: Chefe da Divisão de Obras e Manutenção (DOM) da 
Direção de Serviços Técnicos (DST) da Reitoria da Universidade de 
Lisboa (RUL).

2012/presente: Chefe da Área do Edificado da Direção de Serviço 
Campus do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados.

4.3 — Formadora:
Como representante da Secretaria Geral do Ministério da Justiça e 

no âmbito da conservação, foi formadora em cursos de acesso/aperfei-
çoamento à categoria de Secretário Judicial e Técnico de Justiça reali-
zados no Centro de Oficiais de Justiça. A convite da Direcção -Geral da 
Administração da Justiça integrou, ainda, o grupo de formadores para 
ministrar a ação de formação sobre o Regime de Aquisição de Bens e 
Serviços aos Secretários de Justiça.

4.4 — Júri de concursos:
Nomeada para júris de diferentes concursos, tanto na Câmara Mu-

nicipal de Lisboa como no Ministério da Justiça e na Reitoria da Uni-
versidade de Lisboa.

13 de novembro de 2013. — O Reitor da Universidade de Lisboa, 
António Cruz Serra.

207448001 

 Despacho n.º 16228/2013
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos 
titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 1.º grau, 
é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou 
designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica 
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo 
que reúnam seis anos de experiência profissional em funções, cargos 
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível 
uma licenciatura;

Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao 
Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de 
Diretor do Departamento de Relações Externas e Internacionais dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, é equiparado, para todos 
os efeitos legais, a cargo de direção intermédia de 1.º grau;

Considerando que a Dra. Isabel Maria de Castro Pereira França Hen-
riques é possuidora de um relevante currículo profissional, revelador de 
que o mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo de 
Diretora do Departamento de Relações Externas e Internacionais dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Diretora do Departamento de Relações Externas e Internacionais dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, a Dra. Isabel Maria de 
Castro Pereira França Henriques, com efeitos a partir de 13 de novem-
bro de 2013.

Nota curricular
Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante Português 

Inglês, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa.
Exerceu funções de coordenadora Institucional do Programa Erasmus 

na Universidade Técnica de Lisboa.
Ocupou o cargo de Diretora de Serviços do Gabinete de Relações 

Externas da Universidade Técnica de Lisboa.
Foi responsável pelo Gabinete de Informação e Relações com o Exte-

rior do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa.
Coordenadora Institucional do Projeto Piloto ECTS/ERASMUS.
Orientou vários estágios na área de Relações Públicas e Relações 

Internacionais.
Membro de vários Grupos de Trabalho nas áreas de internacionali-

zação das universidades e de relações públicas
Sócia Fundadora da Associação de Profissionais de Relações Inter-

nacionais das Instituições de Ensino Superior.
Representante institucional no Programa de Bolsas Santander Totta 

Universidades, Rede EURAXESS, IAESTE, Programa de Licenciaturas 
Internacionais (PLI), Programa Ciência sem Fronteiras (CsF).

É representante institucional da European Association for Interna-
tional Education.

É Representante Nacional da Associação EUPRIO — European Uni-
versities Public Relations and Information Officers.

Possui o curso para titulares de cargos de direção intermédia da 
Administração Publica Central — FORGEP, promovido pelo Instituto 
Nacional de Administração Pública. Realizou diversos cursos de for-
mação no domínio de Projetos comunitários, relações internacionais, 
marketing e comunicação, protocolo académico, chefia liderança, ava-
liação de desempenho e gestão orçamental de que se destacam diferentes 
diplomas especializados em que obteve aprovação.

13 de novembro de 2013. — O Reitor, António Cruz Serra.
207445223 

 Despacho n.º 16229/2013
Considerando que o n.º 1 do artigo 9.º do anexo I dos Estatutos da 

Universidade de Lisboa (ULisboa), constantes do Despacho Norma-
tivo n.º 5 -A/2013, de 18 de abril, publicados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2013 que o recrutamento dos titulares 
de cargos de direção intermédia de 3.º, 4.º e 5.º grau, é efetuado de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público que reúnam 
competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação ade-
quadas ao exercício da respetivas funções e que possuam conhecimento 
e experiência nas áreas para as quais são recrutados;

Considerando que nos termos do n.º 7 do artigo 18.º dos Estatutos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo 
ao Despacho n.º 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de 
Coordenador do Núcleo de Formação ao Longo da Vida do Departa-
mento de Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, é equiparado, para todos os efeitos legais, a cargo de direção 
intermédia de 3.º grau;

Considerando que a Doutora Joana Ferreira Soares é possuidora de 
um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo detém 
características adequadas ao exercício do cargo de Coordenadora do 
Núcleo de Formação ao Longo da Vida do Departamento de Assuntos 
Académicos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

Ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) 
e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, 
em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de 
Coordenadora do Núcleo de Formação ao Longo da Vida do Departa-
mento de Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Universidade 
de Lisboa, a Doutora Joana Ferreira Soares, com efeitos a partir de 13 
de novembro de 2013.

Nota curricular
Doutoramento em Estudos Filosóficos pela Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, possuindo uma 
Licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa.

Coordena, desde 2010, o Núcleo de Formação ao Longo da Vida do 
Departamento Académico da Reitoria da Universidade de Lisboa.

Exerceu funções, entre 2006 -2010, como técnica superior no Gabi-
nete de Apoio ao Acesso e Creditação de Qualificações da Reitoria da 
Universidade de Lisboa

Tem participado em seminários e conferências na área da formação 
de adultos.

É representante oficial da Universidade de Lisboa na rede europeia 
EUCEN.

Tem publicações e comunicações na área do acesso ao ensino supe-
rior por parte do público adulto e na área da creditação da experiência 
profissional e ou formação.

Tem participado em vários cursos de formação de que se destacam 
diferentes «Certificados», em que obteve aprovação.

13 de novembro de 2013. — O Reitor, António Cruz Serra.
207445515 

 Despacho n.º 16230/2013
Considerando que, pelo Decreto -Lei n.º 266 -E/2012, de 31 de dezem-

bro, foi constituída, por fusão da Universidade Técnica de Lisboa e da 
anterior Universidade de Lisboa, a atual Universidade de Lisboa, tendo 
sido homologados os seus Estatutos através do Despacho Normativo 
n.º 5 -A/2013, de 19 de abril;

Tendo em conta que a fusão das duas referidas Instituições se concretizou 
em 25 de julho de 2013, data de tomada de posse do respetivo Reitor;

Considerando que esta fusão acarreta uma nova reorganização de todos 
os serviços da Universidade, como, aliás, decorre dos respetivos Estatutos, 
com consequente reavaliação das necessidades de novos recursos;

Atendendo à aprovação dos Estatutos dos Serviços Centrais da Uni-
versidade de Lisboa, publicados no Diário da República, pelo Despacho 
n.º 14600/2013, de 12 de novembro;
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Considerando a nova organização das várias unidades operativas 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, bem como, os novos 
dirigentes para eles nomeados;

Considerando ainda que a composição do júri do presente procedi-
mento não poderá deixar de atender à nova orgânica aprovada, bem 
como aos dirigentes na sequência desta, nomeados;

Considerando, finalmente, que nos termos do artigo 92.º do RJIES e do 
artigo 25.º e das alíneas d) e g) do artigo 26.º dos Estatutos da Universidade, 
compete ao Reitor dirigir a Universidade, e orientar e superintender a gestão 
administrativa e financeira e na gestão dos recursos humanos, determino:

Que o procedimento concursal comum para preenchimento de dois pos-
tos de trabalho da Reitoria da Universidade de Lisboa, na carreira e categoria 
de Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 15227/2012, pu-
blicado no Diário da República a 13 de novembro de 2012, passe, a partir 
da presente data, a ter a seguinte composição e identificação do Júri:

Presidente — Ana Bernardina Brilha Fonseca Oliveira Camilo, Coor-
denadora do Gabinete de Avaliação e Garantia da Qualidade dos Serviços 
Centrais da Universidade de Lisboa;

1.º Vogal Efetivo — Paula Rosa Gomes Fialho Matos Rei, Coordena-
dora da Área de Provas Académicas e Concursos do Departamento de 
Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

2.º Vogal Efetivo — Nuno Miguel Fernandes Alves, Coordenador 
da Área de Estudantes e Certificação Académica do Departamento de 
Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

1.º Vogal Suplente — Carlos Manuel Ferreira Sirgado, Diretor do 
Departamento de Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Uni-
versidade de Lisboa;

2.º Vogal Suplente — Inês Alexandra Gomes Cruz Neves Oliveira, 
Coordenadora do Núcleo de Provas Académicas da Área de Provas 
Académicas e Concursos do Departamento de Assuntos Académicos 
dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

29 de novembro de 2013. — O Reitor, António Cruz Serra.
207450253 

 Faculdade de Farmácia

Contrato (extrato) n.º 803/2013
Por despacho de 24 de julho de 2013, do Reitor da Universidade de 

Lisboa:
Celebrado contrato de trabalho em funções públicas a termo resolu-

tivo certo com o Licenciado José Manuel Nogueira Costa Matos, para 
exercer funções de Assistente Convidado a 20 % para o Departamento 
de Farmácia Galénica e Tec. Farmacêutica, com início a 1 de setembro 
de 2013, válido por um ano, eventualmente renovável, com remuneração 
correspondente a 20 % da categoria de Assistente no escalão 1 e índice 
140 da carreira docente universitária, nos termos das disposições con-
jugadas dos artigos 20.º da Lei n.º 12 - A/2008, de 27 de fevereiro e do 
artigo 32.º e artigo 69.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, 
publicado em anexo ao Decreto  -Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto.

4 de dezembro de 2013. — O Secretário  -Coordenador, Alfredo Fer-
reira Moita.

207445029 

 Faculdade de Letras

Despacho n.º 16231/2013
Eu, Paulo Jorge Farmhouse Simões Alberto, Diretor da Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, nomeio Subdiretora desta Faculdade a 
Professora Doutora Maria Manuela Tavares dos Santos Silva, professora 
auxiliar, com efeitos a 01 de dezembro de 2013, nos termos do artigo 29.º 
n.º 1 dos Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
publicados por Despacho n.º 13186 -B/2013 no Diário da República 
2.ª série, n.º 199 de 15 de outubro.

3 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor Paulo Jorge 
Farmhouse Simões Alberto.

207450901 

 Faculdade de Medicina

Contrato (extrato) n.º 804/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no art.º 37 da Lei n.º 12-A/2008 

de 27/02 e no artigo 62.º-A do Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31/08, torna-

se público que após autorização de 26/11/2013 do Diretor da Faculdade 
de Medicina por delegação do Reitor da U. Lisboa, foi celebrado entre 
a Faculdade de Medicina da UL e a Mestre Isabel Maria Rodrigues 
Fernandes de Santiago, um contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, com início a 02/12/2013 válido por dois anos, 
eventualmente renovável, ficando este trabalhador com a categoria de 
Assistente Convidado da carreira docente universitária, com remune-
ração correspondente a 10 % da categoria de Assistente no índice 140 
da tabela remuneratória dos docentes universitários.

4 de dezembro de 2013. — O Secretário-Coordenador, Dr. Luís 
Pereira.

207447824 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 16232/2013
Por despacho de 11 de outubro de 2013 do Diretor do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, proferido por delegação de com-
petências, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a 30%, pelo período 
de um ano, por conveniência urgente de serviço, entre este Instituto e o 
Doutor José Tomás Vargues Patrocínio, professor auxiliar convidado, 
com efeitos a 02 de setembro de 2013, com o vencimento correspondente 
a 30 % do Escalão 1, Índice 195, em regime de tempo integral. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

26 de novembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor João Pedro 
Mendes da Ponte.

207446503 

 Instituto Superior de Economia e Gestão

Despacho (extrato) n.º 16233/2013
Por despacho de 18 de novembro de 2013 do Reitor da Universidade 

de Lisboa:
Doutor Mário José Batista Romão, Professor Auxiliar do ISCTE, Ins-

tituto Universitário de Lisboa, celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado em regime de tenure, precedido de 
concurso documental, para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal 
deste Instituto, na categoria de Professor Associado da área disciplinar de 
Sistemas de Informação e Gestão de Operações, em regime de exclusivi-
dade, com efeitos a partir de 2 de dezembro de 2013, com o vencimento 
correspondente ao escalão 2 índice 230 da tabela remuneratória aplicável 
aos docentes universitários. (Não carece de fiscalização prévia do T.C.)

4 de dezembro de 2013. — O Presidente, Prof. Doutor João Luís 
Correia Duque.

207445248 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Edital n.º 1088/2013
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, 

aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com a nova reda-
ção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 31/08/2009, o Reitor da Uni-
versidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel Bensabat Rendas, 
por despacho de dois de julho de dois mil e treze, faz saber que está aberto 
concurso documental, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar do dia imediato ao 
da publicação deste Edital no D. R., para recrutamento de 1 posto de traba-
lho de Professor Associado na Área de Ciências da Vida/Saúde das Popula-
ções (Bioestatística) da Faculdade de Ciências Médicas desta Universidade.

O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege-
-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido 
Estatuto.

I — Em conformidade com o que determina o referido Estatuto, são 
requisitos para a candidatura ao concurso em apreço, nos termos do artº. 41.º:

a) Ser titular do grau de doutor há mais de 5 anos.

Os candidatos deverão ser detentores de experiência relevante na 
área de Bioestatística.
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II — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos, presencial-
mente na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, sita no Campus de 
Campolide, 1099 — 085 — Lisboa, ou por via postal, em formulário dispo-
nível na Divisão de Concursos e Provas Académicas e no site www.unl.pt.

O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação 
a seguir indicada:

a) Documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos exi-
gidos no número I;

b) 8 exemplares do curriculum do candidato;
c) 8 exemplares do relatório de uma unidade curricular ou seminário;
d) 8 exemplares dos trabalhos em suporte digital.

Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de 
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por decla-
ração prestada no requerimento/formulário, disponível na Divisão de 
Concursos e Provas Académicas da Reitoria da UNL e on -line, relati-
vamente aos candidatos pertencentes a uma das Unidades Orgânicas 
desta Universidade.

Os candidatos que não pertencem às unidades orgânicas da U.N.L., 
devem apresentar o comprovativo da posse dos requisitos exigidos.

Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo referido no preâm-
bulo deste edital os seus requerimentos/formulários instruídos com os 
documentos mencionados neste aviso de abertura.

III — Critérios, indicadores e ponderações, aprovados pelo júri, com 
vista à avaliação e seriação dos candidatos:

1 — Desempenho científico, desenvolvimento e inovação (50 %):
a) Produção científica — qualidade e quantidade da produção científica 

(artigos em extenso, livros, comunicações em congressos) expressa pelo 
número e tipo de publicações, pelo reconhecimento que lhe é prestado pela 
comunidade científica (traduzido na qualidade dos locais de publicação e 
nas referências que lhe são feitas ou por outros autores) e, quando aplicável, 
pela capacidade de translação dos resultados de investigação alcançados;

b) Atividade Científica — qualidade e quantidade de projetos cien-
tíficos em que participou e resultados obtidos nos mesmos, dando -se 
relevância, à coordenação de projetos e à participação em redes nacio-
nais e internacionais; na avaliação da qualidade deve atender -se ao tipo 
de financiamento obtido para o projeto, isto é, se houve avaliação da 
candidatura e qual a entidade responsável pela avaliação;

c) Constituição de equipas científicas — capacidade para gerar e 
organizar equipas científicas, dirigir unidades de investigação e con-
duzir projetos de pós -graduação, realçando -se a orientação de alunos 
pós -graduados, doutorandos e mestrandos;

d) Intervenção na comunidade científica — capacidade de intervenção 
na comunidade científica, expressa através da organização de eventos, 
colaboração na edição de revistas, publicações de artigos de revisão ou 
capítulos de livros, apresentação de palestras por convite, participação 
em júris académicos, júris de prémios científicos, participação em co-
missões, organizações ou redes de caráter científico etc., com particular 
relevo para a intervenção a nível internacional;

e) Mobilidade — mobilidade nacional e internacional na prática da 
investigação científica.

f) Outros fatores — tais como empresas de spin -off, patentes e desen-
volvimento de tecnologias inovadores de aplicação clínica.

2 — Capacidade pedagógica (20 %)
2.1 — Atividade letiva — Na atividade letiva é avaliada a qualidade 

do serviço prestado na formação pré e pós -graduada, no que se refere 
às atividades de ensino e de contacto com o estudante, com base nos 
seguintes critérios:

a) Acessibilidade dos programas da(s) unidades curricular(es) 
módulo(s) de que o docente é responsável, aos estudantes;

b) Apresentação clara dos objetivos a atingir, dos conteúdos de for-
mação e dos critérios de avaliação das aprendizagens em documentos 
informativos e de divulgação;

c) Oferta da formação suficientemente esclarecedora para um obser-
vador estrangeiro (apresentação detalhada dos conteúdos, tradução em 
créditos europeus (ECTS), documentação em inglês);

d) Oferta de formação concebida de maneira a facilitar aos estudan-
tes, períodos de estudo no estrangeiro e informação sobre os créditos 
adquiridos numa universidade estrangeira, no âmbito de projetos de 
intercâmbio escolar;

e) Uso de instrumentos de avaliação regular do ensino e disponibi-
lidade de mecanismos para reformular os programas e introduzir as 
alterações consideradas pertinentes;

f) Acessibilidade dos recursos didáticos da unidade curricular a todos 
os estudantes;

g) Disponibilidade de horário para apoio aos alunos (tutorias).

2.2 — Produção pedagógica — A produção pedagógica deverá ser 
avaliada no que se refere à produção de documentos de apoio à apren-
dizagem e de investigação sobre o ensino e a aprendizagem, tendo em 
conta os seguintes critérios:

a) Produção de recursos didáticos — caderno do aluno, livro de registo 
(“log book”) de estágio, folhas de exercícios, por exemplo, para apoiar 
a aprendizagem dos alunos;

b) Produção de documentação científica (manuais, por exemplo) de 
suporte ao estudos dos alunos;

c) Produção de artigos e/ ou outras publicações no âmbito do ensino 
e da aprendizagem dos conteúdos científicos que leciona;

d) Produção de relatórios pedagógicos com reflexão sobre o ensino 
da sua unidade curricular e ou com propostas de organização curricular 
no âmbito da pré e ou da pós - graduação.

2.3 — Coordenação pedagógica — Deverão ser avaliadas todas as 
atividades que, embora não sendo de contacto direto com o estudante pro-
movem um ambiente de aprendizagem na instituição, designadamente:

a) Exercício de cargos de coordenação pedagógica (Conselho Peda-
gógico, Coordenação de ano, programas de intercâmbio etc);

b) Coordenação de projetos pedagógicos na instituição (experiências 
pedagógicas na sua unidade curricular, projetos multidisciplinares, por 
exemplo);

c) Promoção de atividades pedagógicas em colaboração com outras 
instituições.

3 — Outras atividades relevantes para a missão da instituição de 
ensino superior (10 %):

São consideradas outras atividades relevantes designadamente: a 
competência clínica na área em que o candidato exerce o ensino e 
investigação, atividades de extensão universitária (atividades de OM, 
Soc. Científicas, MEC e Ministério da Saúde, etc.), participação em 
órgãos académicos.

4 — Relatório Pedagógico (20 %):
A avaliação do relatório tomará em consideração a atualidade do con-

teúdo, a qualidade e adequação do programa, o método de funcionamento 
proposto, a bibliografia recomendada, e ainda o enquadramento apresen-
tado para a unidade curricular e a estrutura e clareza da exposição.

IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Reitor da Universidade Nova de Lisboa.
Vogais:
Doutor Dinis Duarte Ferreira Pestana, Professor Catedrático Aposen-

tado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
Doutora Maria Antónia da Conceição Abrantes Amaral Turkman, Pro-

fessora Catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
Doutor Henrique de Barros, Professor Catedrático da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto;
Doutora Corália Maria Fortuna de Brito Vicente, Professora Catedrática 

do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto;
Doutor José Miguel Barros Caldas de Almeida, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Jorge Manuel Torgal Dias Garcia, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa;
Doutora Maria do Rosário Fraga de Oliveira Martins, Professora 

Catedrática do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 
Nova de Lisboa.

V — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne -se o júri para avalia-

ção e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de algum dos 
candidatos, proceder -se -á à audiência prévia, nos termos do artigo 100.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

2 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a respe-
tiva deliberação, ou no caso da admissão da totalidade dos candidatos, o 
júri procederá à avaliação e ordenação dos mesmos, à luz dos critérios 
mencionados no número III.

VI — Em cumprimento da alínea h) do artº. 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.

E para constar se lavrou o presente Edital.
3 de dezembro de 2013. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel 

Bensabat Rendas.
207442234 
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 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação

Despacho (extrato) n.º 16234/2013
Por despacho de 03 de dezembro de 2013 da Diretora da Faculdade 

de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, foi 
autorizada a contratação do Doutor Vitor Hugo da Costa Gomes Mo-
reira Teixeira para o exercício das funções de Professor Auxiliar, com 
nomeação definitiva, com efeitos a 09 de dezembro de 2013.

Este contrato celebrado nos termos do disposto no artigo 25.º do 
Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, é um contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, sendo remunerada pelo 
escalão 1, índice 195, da tabela remuneratória aplicável aos docentes 
universitários.

Deliberação relativa ao período experimental do contrato de trabalho 
em funções públicas do Professor Doutor Vitor Hugo da Costa Gomes 
Moreira Teixeira.

O Conselho Científico da Faculdade de Ciências da Nutrição e Ali-
mentação da Universidade do Porto, em reunião do dia 09 de maio de 
2013, deliberou, por unanimidade dos presentes, manter por tempo 
indeterminado o contrato de trabalho em funções públicas do Professor 
Auxiliar, Doutor Vitor Hugo da Costa Gomes Moreira Teixeira.

Fundamentou -se esta decisão na análise do relatório de atividade 
científica e pedagógica desenvolvida pelo Doutor Vitor Hugo da Costa 
Gomes Moreira Teixeira durante o período experimental do contrato e na 
apreciação dos pareceres elaborados sobre esse relatório pelos professo-
res, Doutor Jorge Augusto Pinto da Silva Mota, Professor Catedrático da 
Universidade do Porto/Faculdade de Desporto e Doutor Pedro Alexandre 
Afonso de Sousa Moreira, Professor Catedrático da Universidade do 
Porto/Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação.

4 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho Científico, 
Prof.ª Doutora Maria Daniel Vaz de Almeida.

207447021 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Regulamento n.º 466/2013
Na matriz normativa aplicável à avaliação e acreditação de ciclos de 

estudos e ao seu funcionamento são estabelecidos a priori, objetiva-
mente, critérios mínimos de qualificação do respetivo corpo docente, 
nomeadamente o número mínimo de doutores e ou de especialistas.

Considerando que o Decreto-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, pro-
cedeu a nova alteração do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março 
(anteriormente alterado pelos Decretos-Leis n.os 107/2008, de 25 de 
junho, e 230/2009, de 14 de setembro), é necessário que sejam definidas 
regras para a obtenção do reconhecimento de especialista pelo Conselho 
Técnico Científico.

Assim, e ouvidos, com parecer favorável, os respetivos Conselhos 
Técnico-Científicos, e para efeitos do reconhecimento como especialista 
por parte daqueles órgãos, aprovo o Regulamento de Reconhecimento, 
Aceitação e Confirmação do Currículo Profissional de Relevância e 
Qualidade numa área de especialidade atestada pelo Conselho Téc-
nico-Científico da Escola Superior de Gestão ou do Conselho Técnico-
Científico da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave.

2 de dezembro de 2013. — O Presidente, João Baptista da Costa 
Carvalho.

Regulamento de reconhecimento, aceitação e confirmação 
do currículo profissional de relevância e qualidade

Artigo 1.º
Objeto de aplicação

1 — O presente Regulamento define o procedimento para Reco-
nhecimento, Aceitação e Confirmação (doravante RAC) do Currículo 
Profissional de Relevância e Qualidade (currículo) numa área de espe-
cialidade atestada pelo Conselho Técnico-Científico de cada uma das 
Escolas Superiores (ESG e EST) do Instituto Politécnico do Cávado e 
do Ave (IPCA).

2 — A competência pela atribuição do Reconhecimento pela via do 
Currículo é feita pelo Conselho Técnico-Científico (doravante CTC) 
de ambas as escolas superiores e aplica-se a todos os pedidos que neste 

Instituto sejam apresentados pelos docentes que exercem funções numa 
das escolas superiores do IPCA.

3 — As áreas de especialidade são as estipuladas no anexo I e II ao 
presente regulamento.

4 — O CTC poderá, ainda, definir outras áreas de especialidade, 
para além das estipuladas no anexo I e II ao presente regulamento, de 
acordo com as especificidades de cada um dos ciclos de estudo ou em 
conformidade com a orgânica dos respetivos grupos disciplinares.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação do Reconhecimento, Aceitação

e Confirmação pela via
do Currículo Profissional de Relevância e Qualidade

1 — O Reconhecimento de especialista comprova a qualidade e a 
especial relevância do currículo profissional numa determinada área, ou 
unidade curricular, para os efeitos previstos no número seguinte.

2 — O Reconhecimento de especialista releva apenas para efeitos 
da composição do corpo docente do IPCA, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 115/2013, de 7 de agosto, não sendo confundível com, nem se subs-
tituindo, aos títulos atribuídos pelas associações públicas profissionais 
e, ainda, ao título de especialista regulado por legislação própria.

3 — O Reconhecimento feito pela via do Currículo releva ainda 
para efeitos de composição de júris e orientação de dissertações de 
mestrado, nos termos do artigo 22.º Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 
de agosto, Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico 
(doravante ECDESP).

4 — O Reconhecimento feito pela via do Currículo, quando solici-
tado, releva ainda para efeitos de lecionação de unidades curriculares 
nos cursos de mestrado.

5 — O reconhecimento referido no número anterior deverá ser pro-
posto pelo Diretor de Departamento ao Diretor da Escola que encami-
nhará para o respetivo Conselho Técnico-Científico.

Artigo 3.º
Áreas de Currículo Profissional de Relevância e Qualidade

1 — O CTC reconhecerá como especialista nas áreas em que minis-
tra formação superior, tendo em conta, ainda, a composição do órgão, 
nomeadamente um número mínimo de docentes doutorados na área de 
especialização em que é solicitado o reconhecimento, nos termos do 
artigo 8.º do presente regulamento.

2 — O Reconhecimento do Currículo Profissional de Relevância e 
Qualidade comprova a qualidade e a especial relevância do currículo 
profissional numa determinada área, ou unidade curricular, para os 
efeitos previstos no artigo 2.º, conforme anexo I e II ao presente re-
gulamento.

Artigo 4.º
Certidão e prazo de validade

1 — O Reconhecimento de especialista é titulado por Certidão de Teor 
a emitir pelo Presidente do Conselho Técnico-Científico, nos termos do 
anexo III ao presente regulamento, onde conste a deliberação do órgão, 
nomeadamente a área de especialidade.

2 — O Reconhecimento de especialista é titulado apenas para a área 
de especialidade ou unidade curricular e por um período de duração 
máximo de três anos, contados a partir da data da deliberação do órgão 
que aprovou o RAC.

Artigo 5.º
Condições de admissão ao Reconhecimento,

Aceitação e Confirmação
1 — Pode requerer certidão do Reconhecimento de especialista quem 

satisfaça, cumulativamente, as seguintes condições:
a) Deter formação inicial superior de licenciatura ou mestrado in-

tegrado;
b) Comprovar ter, no mínimo, 10 anos de experiência profissional, com 

exercício efetivo durante, pelo menos, cinco anos nos últimos 10;
c) Deter um currículo profissional de qualidade e relevância compro-

vada para o exercício de atividade docente na área em causa.

2 — Para efeitos da alínea b) do número anterior a experiência docente 
não é contabilizada como experiência profissional para as áreas que o 
órgão certifica a área de especialidade.

3 — Para efeitos do presente artigo, o júri constituído nos termos do 
artigo 8.º ao presente regulamento poderá seguir, não se vinculando, as 
orientações definidas no anexo IV.
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Artigo 6.º

Requerimento

1 — O pedido de certificação deve ser formalizado através de reque-
rimento em modelo próprio, apresentado na sede do Escola e dirigido 
ao seu Diretor, conforme anexo V.

2 — No requerimento o candidato demonstrará possuir as condições 
para a certificação, comprovando com documentos que detém formação 
inicial superior e, no mínimo, 10 anos de experiência profissional no 
âmbito da área para que requer certificação, conforme estipulado no 
artigo 5.º do presente Regulamento.

3 — O Diretor da Escola emitirá um parecer de aceitação, ou não 
aceitação, conforme o candidato reúna, ou não, os requisitos de admissão 
e encaminhará o pedido para a o respetivo CTC em que é solicitada a 
certificação.

Artigo 7.º

Instrução do pedido

1 — O requerimento referido no artigo anterior deve indicar a área de 
certificação de especialista ou a unidade curricular e ser acompanhado 
de 3 exemplares dos seguintes elementos:

a) Currículo, com indicação do percurso profissional, das obras e dos 
trabalhos efetuados e, quando seja o caso, das atividades científicas, 
tecnológicas e pedagógicas desenvolvidas;

b) Documentos e obras mencionadas no currículo que o candidato 
considere relevante apresentar.

2 — Dos elementos a que se referem as alíneas a) e b) do número 
anterior é ainda entregue um exemplar em formato digital.

3 — Na descrição curricular o candidato evidenciará a formação 
superior adquirida e outra formação na área da especialidade a 
que se candidata, bem como a experiência e prática profissional, 
juntando certificação documental e outros documentos compro-
vativos.

4 — O requerimento é indeferido liminarmente por despacho do 
Diretor da Escola sempre que o candidato não satisfaça as condições 
do presente regulamento.

5 — A decisão final a que se refere o número anterior está condi-
cionada à audiência prévia dos interessados nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo.

Artigo 8.º
Certificação

1 — A apreciação da certificação do pedido tem lugar no prazo máximo 
de 20 dias úteis após a decisão de admissão do Diretor da Escola.

2 — O início do processo de certificação será realizado na reunião 
de Conselho Técnico-Científico imediatamente posterior à data em que 
o pedido esteja na posse do Presidente do CTC.

3 — A apreciação, discussão e avaliação do mérito do pedido de 
certificação do currículo profissional serão feitas por, no mínimo, um 
júri de 3 professores doutorados da área principal da especialidade, 
membros do Conselho Técnico-Científico, nomeados pelo Presidente 
do Conselho Técnico-Científico.

4 — Sempre que não seja possível obter o número mínimo de profes-
sores doutorados referidos na alínea anterior, o Presidente do Conselho 
Técnico-Científico pode designar outros professores doutorados, internos 
e externos ao IPCA.

5 — O júri ad hoc referido no n.º 3 do presente artigo emitirá, num 
prazo máximo de 15 dias, um parecer fundamentado que deverá ser 
submetido a Conselho Técnico-Científico para apreciação final.

6 — O parecer do Júri deverá expressar, sem equívocos, a certificação, 
ou não, do currículo para efeitos de titulação de especialidade nos termos 
do presente regulamento.

Artigo 9.º
Resultado final

1 — Concluído parecer preliminar do júri ad hoc, o mesmo deverá ser 
remetido ao CTC que, em sede reunião posterior, apreciará e deliberará 
sobre a atribuição da certificação, comunicando-se, posteriormente, o 
resultado ao candidato.

2 — O resultado referido no número anterior é expresso por “Certi-
ficado” ou ”Não Certificado”.

Artigo 10.º
Interpretação e integração de lacunas

Compete ao Diretor da Escola emitir despachos interpretativos e de 
integração de lacunas

Artigo 11.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à publicação 
no Diário da República. 

 ANEXO I

Áreas de Reconhecimento, Aceitação e Confirmação (RAC) pela via do Currículo Profissional de Relevância e Qualidade 
da Escola Superior de Gestão 

Áreas científicas principais Grupos disciplinares Áreas científicas secundárias Áreas de especialidade

Contabilidade e Fiscalidade . . . . Contabilidade Empresarial. . . . . . . Contabilidade Empresarial. . . . . . . . . . Contabilidade de Gestão.
Contabilidade Financeira.

Contabilidade Pública  . . . . . . . . . . Contabilidade Pública  . . . . . . . . . . . . . Contabilidade Pública.
Auditoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auditoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auditoria.
Fiscalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiscalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiscalidade.

Direito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direito Público . . . . . . . . . . . . . . . . Jurídico Políticas  . . . . . . . . . . . . . . . . . Registos e Notariado.
Jurídico-Económicas (Empresariais) . . . . Direito Fiscal.
Jurídico Processuais . . . . . . . . . . . . . . . Direito do Trabalho.

Agente de Execução.

Direito Privado. . . . . . . . . . . . . . . . Jurídico Privatísticas  . . . . . . . . . . . . . . Prática Forense.

Gestão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciências do Comportamento e Gestão Ciências do Comportamento e Gestão 
Gestão Pública.

Estratégia e Empreendedorismo.
Gestão Pública.

Ciências Económicas e Financeiras Ciências Económicas e Financeiras . . . Seguros.
Serviços Bancários.
Controlo Financeiro.

Ciências Sociais e Turismo  . . . . . . Ciências Sociais e Turismo  . . . . . . . . . Serviços Hoteleiros.
Operadores Turístico.
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 ANEXO II

Áreas de Reconhecimento, Aceitação e Confirmação (RAC) pela via do Currículo Profissional de Relevância e Qualidade) 
da Escola Superior de Tecnologia 

Áreas científicas principais Grupos disciplinares Áreas científicas secundárias Áreas de especialidade

Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Áudio Visuais. . . . . . . . . . . . . . . . . Áudio Visuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Técnicas de som e imagem.
Produção multimédia.
Produção cinematográfica.
Ilustração/Animação.
Técnicas dos media.
Composição tipográfica.
Fotografia.

Design Industrial  . . . . . . . . . . . . . . Design  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Design Industrial.
Design do Produto.
Design de Equipamento.

Tecnologias  . . . . . . . . . . . . . . . . Engenharia de Software . . . . . . . . . Análise de Sistemas Informáticos.
Conceção de Sistemas Informáticos.
Aplicações Informáticas (conceção).
Programação.

Organizações Sistemas e Tecnologias 
de Informação.

Não oferece.

Hardware, Comunicações e Sistemas 
Operativos.

Administração de Redes.

Engenharia Elétrica e Eletrónica  . . . . Produção e Distribuição de Energia.
Instalações Elétricas.
Instalação e Manutenção de Redes 

de Distribuição de Energia.

 ANEXO III

Certidão de Teor
Eu, (nome do Presidente do Conselho Técnico-Científico), (identifica-

ção profissional do titular do cargo: categoria, habilitações académicas), 
na qualidade de Presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola 
Superior (ESG ou EST) que por deliberação do órgão, em reunião de 
(data da Reunião) foi emitido Reconhecimento, Aceitação e Confirmação 
(RAC) pela via do Currículo Profissional de (nome do requerente), na 
área de (área conforme anexo I ou II), conforme parecer subscrito por 3 
professores doutorados da área científica principal da especialidade, em 
posse do Conselho Técnico-Científico e submetido a apreciação do órgão, 
tendo merecido a aprovação por (maioria absoluta, maioria relativa…).

Mais certifico que nos termos regulamentares a presente certidão de 
teor tem a validade de 3 anos, contados a partir da data da deliberação 
e apenas serve os propósitos constantes do Regulamento de Reconheci-
mento, Aceitação e Confirmação do Currículo Profissional de Relevância 
e Qualidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Barcelos, (data).
O Presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior 
de (ESG ou EST) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

(grau e identificação do Presidente)

ANEXO IV

Critérios de orientação e Análise
do Currículo não vinculativas

Na realização da ponderação curricular poderão ser considerados os 
seguintes elementos:

a) As habilitações académicas e profissionais de relevância para a 
especialidade;

b) A experiência profissional na área da especialidade;
c) A valorização curricular;
d) O exercício de cargos ou funções de reconhecido e relevante inte-

resse na área de especialidade em que é requerida certificação.

Habilitações académicas e profissionais:
Qualificação académica, profissional e de formação contínua para o 

desempenho de atividades no âmbito da especialização requerida.

Experiência profissional:
A experiência profissional pondera o desempenho de funções ou ati-

vidades, incluindo as desenvolvidas no exercício dos cargos ou funções 
que sejam relevantes para a área de especialidade.

A experiência profissional pondera a descrição dos cargos, funções e ativi-
dades exercidas e indicação da participação em ações ou projetos de relevante 
interesse, e devidamente confirmada pela entidade na qual é ou foi desenvolvida.

Valorização curricular:
A valorização considera a participação em ações de formação, está-

gios, congressos, seminários, publicações científicas ou pedagógicas 
ou oficinas de trabalho.

Valorização de diferentes características do candidato quanto a conheci-
mentos e qualificação técnica e intelectual, seu potencial e conhecimentos. 
Avaliação da evolução desses atributos ao longo da carreira, em função dos 
trabalhos que constam do Curriculum. Aptidões competências e interesses. 
Contribuição para a competitividade do setor económico em que se insere.

Cargos ou funções de relevante interesse social:
Avaliação da integração e envolvimento em Organizações técnicas e 

ou científicas sobre temas da especialidade, assim como da preparação 
ou apresentação de comunicações ou outros trabalhos em iniciativas 
dessas organizações. Evolução temporal destas atividades e responsa-
bilidades assumidas.

ANEXO V

Requerimento
Exmo. Senhor Diretor da Escola (ESG/EST)
Prof. Doutor (nome do titular do cargo)
Data e local
Eu, (nome do requerente), (identificação da situação profissional e categoria 

docente no IPCA), venho pelo presente solicitar a V. Ex.ª se digne aceitar o meu 
pedido de admissão ao Reconhecimento e Confirmação do Currículo Profissio-
nal na área de (identificação da área, conforme anexo I e II) da Escola Superior 
de (EST ou ESG), nos termos do Regulamento de Reconhecimento, Aceitação 
e Confirmação do Currículo Profissional de Relevância e Qualidade.

Barcelos, (data).
Pede deferimento, atentamente,

O Requerente
(identificação do requerente)

207445597 
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 16235/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

30.10.2013, foi autorizada a renovação da Comissão de Serviço, pelo 
período de três anos com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2013, 
ao abrigo do disposto nos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de 
janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, com a 
Licenciada Joaquina Antónia Pinto Correia como Diretora de Serviços, 
Dirigente de nível intermédio de grau 1, para a Escola Superior de Dança 
unidade orgânica deste Instituto.

27 de novembro de 2013. — O Vice Presidente do IPL, Manuel de 
Almeida Correia.

207441351 

 Despacho (extrato) n.º 16236/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

23.08.2013, foi autorizada a renovação ao contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo na categoria de Equiparada a 
Professora Adjunta com Lucília José da Costa Mendes Gomes Justino 
em regime de tempo integral com dedicação exclusiva no período de 
01.09.2013 a 31.08.2014, para a Escola Superior de Comunicação Social 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 10 índice 340 da 
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.

3 de dezembro de 2013. — O Administrador, Licenciado António 
José Carvalho Marques.

207447402 

 Despacho (extrato) n.º 16237/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 11 

de outubro de 2013, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo de Susana Maria Santos 
Martins, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial a 
40 %, para a Escola Superior de Educação de Lisboa, no período de 14 
de outubro de 2013 a 31 de agosto de 2014, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente do 
ensino superior politécnico.

3 de dezembro de 2013. — O Administrador, António José Carvalho 
Marques.

207449274 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Louvor n.º 1169/2013
Por ocasião da Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo de 2013/2014 do 

Instituto Politécnico de Santarém, realizada nas novas instalações da Escola 
Superior de Desporto de Rio Maior, não posso deixar de enaltecer os resultados 
brilhantes que o atleta ultramaratonista Carlos Sá tem vindo a alcançar, com 
uma dedicação e espírito de sacrifício notáveis, que constituem um exemplo 
para todos os portugueses, contribuindo, de forma muito significativa, para a 
valorização do desporto e para a projeção internacional do País.

Numa senda de inúmeros prémios, vitórias e feitos incomuns e após nos 
ter honrado com a sua participação e apadrinhamento da prova de atletismo 
dos “ScalabisNightRunners” realizada no “Dia Aberto” do Instituto Politéc-
nico de Santarém, a 20 de abril do corrente ano, o atleta Carlos Sá sagrou -se, 
cerca de três meses depois, vencedor da ultramaratona “Badwater”, nos 
Estados Unidos, num percurso de 135 milhas (cerca de 217 quilómetros).

Assim, não só pelo protagonismo das grandes vitórias, mas também 
pelo exemplo de persistência e força de vontade, apraz -me conceder -lhe 
público louvor e reconhecimento do mérito.

28 de outubro de 2013. — O Presidente, Prof. Doutor Jorge Alberto 
Guerra Justino.

307381299 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho n.º 16238/2013
Por meu despacho de 2 de dezembro de 2013:

No âmbito do Acordo para Atribuição do Título de Especialista celebrado 
entre o Instituto Politécnico de Leria, o Instituto Politécnico de Lisboa e o 
Instituto Politécnico de Setúbal e de acordo com o disposto nos artigos 35.º 
a 37.º do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 12.º 
do Decreto -Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto, delego na Diretora da Escola 
Superior de Ciências Empresariais, Professora Doutora Boguslawa Maria 
Barszczak Sardinha, a presidência do júri das provas públicas para Atribuição 
do Título de Especialista na área 3.34.343 — Finanças, Banca e Seguros, 
requeridas por Paulo Manuel Monteiro Alexandre.

3 de dezembro de 2013. — O Presidente,  Prof. Doutor Armando 
Pires.

207448059 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 2338/2013
Por deliberação do Conselho de Administração deste Centro Hospi-

talar de 20.11.2013:
Ilídio José Paulos de Jesus, Assistente Graduado Sénior de Cardiologia 

do Mapa de Pessoal do CHAlgarve, EPE, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — autorizado 
a acumular funções privadas, nos termos do estabelecido no n.º 1 da 
cláusula 8.ª do ACCE n.º 2/2009, de 13/10, em regime de trabalho 
autónomo em Consultório Particular.

21 de outubro de 2013. — A Diretora do Serviço de Gestão de Re-
cursos Humanos, Lídia Regala.

207449355 

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 15190/2013
Nos termos e ao abrigo 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 público que cessaram 
funções, por aposentação, em 1 de dezembro de 2013, os trabalhadores 
do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E., seguintes:

a) Aida Maria dos Santos Boaventura e Sousa — assistente operacional;
b) Arminda Marques Sobrinho — enfermeira graduada;
c) Maria Assunção Cardoso Santos Sá Barros — assistente operacional;
d) Maria Leonor Neves da Silva Bandjai — enfermeira graduada.
4 de dezembro de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Huma-

nos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
207447208 
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 Deliberação (extrato) n.º 2339/2013
Por Deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospi-

talar Lisboa Norte, E. P. E, de 21 de novembro de 2013, nos ter-
mos e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 234.º e do n.º 4 do 
artigo 235.º do Regime aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-
-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, pela Lei n.º 64 -B/2011, de 
30 de dezembro, e pela Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro, foi 
autorizada à Técnica de Diagnóstico e Terapêutica, Inês Pereira 
Cabral Guimarães Pestana Pinto Coelho, do mapa de pessoal do 
mesmo Centro Hospitalar, a licença sem remuneração, pelo período 
de 8 meses, de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2014.

5 de dezembro de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Huma-
nos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.

207449517 

 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 2340/2013
Por deliberação de 07 de novembro de 2013, do Conselho de Ad-

ministração do Centro Hospitalar Tondela — Viseu, E. P. E., foi auto-
rizada licença sem remuneração de longa duração, ao abrigo do n.º 2 
do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, com início em 
01 de janeiro de 2014, ao assistente hospitalar de Anestesiologia Rui 
António Vieira Rodrigues. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas)

5 de dezembro de 2013. — O Diretor dos Recursos Humanos, Fer-
nando José Andrade Ferreira de Almeida.

207448845 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E.

Deliberação n.º 2341/2013
Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 21 de novembro 
de 2013, foi autorizada a acumulação de funções públicas ao 
Assistente Graduado Sénior de Medicina Geral e Familiar Ed-
mundo José Bragança de Sá, na Faculdade de Ciências Médicas 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 16239/2013
Por despacho de 02/12/2013 do Presidente do Conselho de Adminis-

tração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE:
Maria Felisbela Gonçalves Gil, técnica de 2.ª classe de radiologia, do 

mapa de pessoal da ULSCB, EPE, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado — autorizada, a seu pedido, 
a exoneração do referido contrato, com efeitos a 01 de janeiro de 2014. 
(Isento de fiscalização prévia do TC.)

2 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. António Vieira Pires.

207441635 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL
ALENTEJANO, E. P. E.

Deliberação n.º 2342/2013
Por despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde, datado 

de 12 de setembro p.p., foi autorizado o pedido de transição para o 
regime de trabalho a que correspondem 40 horas semanais, nos ter-
mos e ao abrigo do artigo 5.º, n.º 4, do Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, 
de 31 de dezembro, à assistente graduada sénior de Medicina Geral 
e Familiar, da carreira especial médica Maria Cecília Gil Lopes, 
vinculada ao mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, E. P.E.

O mesmo produzirá efeitos a 01/12/2013 conforme deliberação do 
Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de 26/11/2013. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

4 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Maria Joaquina Matos.

207445775 

da Universidade Nova de Lisboa. (Não carece de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

4 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Margarida Rebelo da Silveira.

207444657 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

Aviso n.º 15191/2013

Procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público

por tempo indeterminado para vários postos de trabalho
Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 

22 de janeiro, conjugado com os artigos 6.º, 7.º e 50.º da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de fevereiro e artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, 
de 3 de setembro, torna-se público que, por deliberação tomada em 
reunião de Câmara realizada no dia 27/11/2013, a ratificar na próxima 
sessão da Assembleia Municipal, se encontram abertos, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República, os seguintes procedimentos concursais comuns 
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado:

Referência A — um posto de trabalho de Técnico Superior (Di-
reito).

Referência B — um posto de trabalho de Assistente Técnico (Moto-
rista de Transportes Coletivos de Crianças).

1 — Caraterização dos postos de trabalho:
Referência A — Realiza estudos e outros trabalhos de natureza jurí-

dica, conducentes à definição e concretização das políticas do município. 
Elabora pareceres e informações sobre a interpretação e aplicação da 
legislação, bem como normas e regulamentos internos. Recolhe, trata 
e difunde legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação ne-
cessária ao serviço em que está integrado e assegura o funcionamento 
do Julgado de Paz.

Referência B — Conduz autocarros para transporte de crianças e de 
outros passageiros.

2 — Local de Trabalho — área do concelho de Aljustrel.
3 — Posicionamento remuneratório — nos termos do artigo 55.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, o posicionamento do trabalhador 
recrutado, numa das posições remuneratórias da categoria de acordo com 
a tabela remuneratória prevista no anexo I ao Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31 de julho, é objeto de negociação entre os candidatos 
e a entidade empregadora pública (Câmara Municipal de Aljustrel) e terá 
lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal, sendo 
a posição remuneratória de referência a 2.ª posição a que corresponde 
o montante de € 1.201,48 no procedimento com a referência A e a 
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1.ª posição, a que corresponde o montante de € 683,13, no procedimento 
com a referência B.

4 — Legislação aplicável — Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 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 e Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro e Lei n.º 66-B/2012, de 
31 de dezembro.

5 — Requisitos de admissão:
5.1 — Requisitos gerais — os referidos 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 a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

5.2 — Requisitos especiais — em conformidade com o disposto no 
artigo 51.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprova o Orça-
mento do Estado para 2013, o recrutamento inicia-se pela seguinte ordem:

a) Candidatos aprovados com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida;

b) Candidatos aprovados sem relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado previamente estabelecida relativamente aos quais 
seja estabelecido, por diploma legal, o direito de candidatura a proce-
dimento concursal exclusivamente destinado a quem seja titular dessa 
modalidade de relação jurídica, designadamente a título de incentivos 
à realização de determinada atividade ou relacionado com titularidade 
de determinado estatuto jurídico;

c) Candidatos aprovados com relação jurídica de emprego público 
por tempo determinado ou determinável;

d) Candidatos sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida.

5.3 — 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 da Câmara Municipal de Aljustrel idênticos aos postos 
de trabalho, para cuja ocupação se publicita o procedimento.

6 — Habilitações literárias e formação:
Referência A — Licenciatura em Direito.
Referência B — 12.º ano de escolaridade, carta de condução de mo-

torista de transportes coletivos (categoria D) e curso de formação de 
transporte de crianças, podendo candidatar-se quem, não sendo titular 
do 12.º ano de escolaridade, comprovadamente possua experiência 
profissional na área para que é aberto o procedimento, necessária e 
suficiente para a substituição daquela habilitação.

7 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser 
formalizadas, até ao termo do prazo fixado no n.º 1, mediante preenchi-
mento de requerimento de modelo obrigatório, disponível no Serviço de 
Pessoal e na página eletrónica da Câmara Municipal de Aljustrel www.
mun-aljustrel.pt, dirigido ao senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Aljustrel, entregue pessoalmente ou remetido por correio em carta 
registada, com aviso de receção, para a Câmara Municipal de Aljustrel, 
Av.ª 1.º de maio 7600-010 Aljustrel.

7.1 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de 
exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
c) Fotocópia dos documentos comprovativos das formações e da 

experiência profissional declarados no curriculum;
d) Declaração atualizada, emitida pelo serviço de origem a que o 

candidato pertence, da qual conste a relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, bem como da carreira e categoria de que seja 
titular, descrição das funções desempenhadas e indicação da avaliação de 
desempenho quantitativa obtida nos últimos três anos, ou declaração de 
que o trabalhador não foi avaliado nesse período, para os candidatos que 
sejam titulares de relação jurídica de emprego público ou se encontrem 
em situação de mobilidade especial.

7.2 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 — Métodos de seleção e critérios de avaliação:
8.1 — Avaliação curricular (AC) e entrevista de avaliação de 

competências (EAC), valorados de 0 a 20 valores, cada, para os 

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 caracteriza-
doras do posto de trabalho para cuja ocupação os procedimentos 
foram publicitados, exceto quando afastados por escrito pelos 
candidatos.

8.1.1 — Avaliação curricular (AC) — visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho obtida. 
Serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância para 
o posto de trabalho a ocupar, designadamente: habilitações académi-
cas (HA), formação profissional (FP) e experiência profissional (EP) 
relacionadas com o exercício da função a concurso, e avaliação do 
desempenho (AD).

Só serão contabilizados os elementos relativos às habilitações, for-
mação, experiência e avaliação do desempenho que se encontrem de-
vidamente concluídos e comprovados com fotocópia.

Este fator será valorado numa escala de 0 a 20 valores e terá uma 
ponderação de 60 % na avaliação final, seguindo a aplicação da seguinte 
fórmula:

AC= (HA + FP + EP + AD)/4

8.1.2 — 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. 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: Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

Este fator será valorado numa escala de 0 a 20 valores e terá uma 
ponderação de 40 % na avaliação final.

8.1.3 — Valoração final (VF) — a ordenação final dos candidatos 
que completem o procedimento resultará da média aritmética ponderada 
das classificações quantitativas obtidas nos métodos de seleção, e será 
expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo obtida de acordo com a 
seguinte fórmula:

VF = (AC × 60 %) + (EAC × 40 %)

8.2 — Prova Escrita de Conhecimentos (PEC) no caso do procedi-
mento com a referência A ou Prova Prática de Conhecimentos (PPC) no 
caso do procedimento com a referência B e Avaliação Psicológica (AP), 
valorados de 0 a 20 valores, cada, para os restantes candidatos.

8.2.1 — Prova Escrita de Conhecimentos (PEC) — visa avaliar os 
conhecimentos académicos e profissionais, e as competências técnicas 
dos candidatos necessárias ao exercício da função. São de realização 
individual, efetuadas em suporte papel e têm apenas uma fase. Este fator 
será valorado numa escala de 0 a 20 valores e terá uma ponderação de 
60 % na avaliação final.

Programa da Prova:
Lei n.º 78/2011, de 13 de julho, republicada pela Lei n.º 54/2013, 

de 31 de julho, que regula a competência, organização e funcio-
namento dos julgados de paz e a tramitação dos processos da sua 
competência.

8.2.2 — Prova Prática de Conhecimentos (PPC) — visa avaliar 
os conhecimentos práticos, e as competências técnicas dos candida-
tos necessárias ao exercício da função. É de realização individual 
e terá a duração máxima de 60 minutos. Este fator será valorado 
numa escala de 0 a 20 valores e terá uma ponderação de 60 % na 
avaliação final.

A prova irá consistir em efetuar o transporte de crianças de uma 
localidade do concelho de Aljustrel até ao Centro Escolar.

8.2.3 — Avaliação Psicológica (AP) — visa avaliar, através de 
técnicas de natureza psicológica, aptidões, características de persona-
lidade 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 definido. 
Por cada candidato é elaborada uma ficha individual. A avaliação 
psicológica é valorada da seguinte forma: em cada fase intermédia 
do método, através das menções classificativas de Apto e Não Apto; 
na última fase do método, para os candidatos que o tenham comple-
tado, através de níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, 
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as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores e terá uma ponderação 
de 40 % na avaliação final.

8.2.4 — Valoração final (VF) — a ordenação final dos candidatos 
que completem o procedimento resultará da média aritmética ponderada 
das classificações quantitativas obtidas nos métodos de seleção, e será 
expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo obtida de acordo com a 
seguinte fórmula:

VF = (PEC ou PPC × 60 %) + (AP × 40 %)

8.3 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos 
de seleção determina a desistência do procedimento, bem como serão 
excluídos do procedimento os candidatos que obtenham uma valora-
ção inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhe sendo 
aplicado o método seguinte.

8.4 — Excecionalmente, designadamente, quando o número de can-
didatos seja de tal modo elevado (igual ou superior a 100), tornando-se 
impraticável a utilização dos métodos de seleção acima referidos, a 
entidade empregadora limitar-se-á a utilizar como único método de 
seleção obrigatório a avaliação curricular.

8.5 — 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 o sistema de valoração final dos métodos, são 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 — Composição do júri:
Referência A:
Presidente — Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Huma-

nos, Dr.ª Paula Alexandra Caixeirinho Banza.
Vogais efetivos — técnica superior (Jurista) Dr.ª Maria Clara Angelino 

Guerreiro, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos, 
e a técnica superior (Jurista) Dr.ª Mónica Góis Figueira.

Vogais suplentes — Chefe da Divisão Técnica Eng.º Civil Rui Pedro 
Figueiredo Martins Figueira e a Chefe da Unidade de Gestão Financeira 
Dr.ª Sílvia Maria Matias Sebastião.

Referência B:
Presidente — Chefe da Divisão Técnica Eng.º Civil Rui Pedro Fi-

gueiredo Martins Figueira.
Vogais efetivos — Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Dr.ª Paula Alexandra Caixeirinho Banza, que substituirá 
o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e o Assistente Técnico 
(Administrativo) Orlando Romão Chaço.

Vogais suplentes — Técnico Superior Eng.º Civil Paulo Jorge Ro-
drigues Ferreira e a técnica superior Arquiteta Maria Judite Acabado 
Aiveca.

10 — Notificação dos candidatos admitidos e excluídos — de acordo 
com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de janeiro, os candidatos excluídos serão notificados por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 2 do referido artigo 30.º 
para realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do 
dia, hora e local para a 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.

11 — Publicitação da lista unitária de ordenação final dos candida-
tos — a lista, após homologação, será afixada em local visível e público 
no Edifício dos Paços do Concelho e disponibilizada no site da Câmara 
Municipal de Aljustrel (www.mun-aljustrel.pt), sendo ainda publicado 
um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a 
sua publicitação.

12 — Candidatos portadores de deficiência — 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 tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

Os candidatos com deficiência 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 dos artigos 6.º e 7.º do diploma 
supramencionado.

13 — 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.

2 de dezembro de 2013. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Carlos Teles.

307445167 

 Aviso (extrato) n.º 15192/2013

Plano de Intervençâo em Espaço Rural da Herdade de Vale 
de Coelheiros

Dr. Nelson Domingos Brito, Presidente da Câmara Municipal de Aljus-
trel, torna público, para os efeitos previstos no artigo 148.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação republicada em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro e as alterações introduzidas 
pelo Decreto -Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto (RJIGT), que mediante 
proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de 13/11/2013, 
a Assembleia Municipal em sessão extraordinária no dia 15/11/2013, 
deliberou aprovar o Plano de Intervenção Rural da Herdade de Vale de 
Coelheiros, conforme previsto no n.º 1 do artigo 79.º do RJIGT.

Nos termos da alínea d) do n.º 4 do artigo 148.º do mesmo diploma 
se publica a presente, bem como o Regulamento, Planta de Implantação 
e Planta de Condicionantes do referido Plano de Pormenor.

3 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Nelson Do-
mingos Brito.

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Natureza e Âmbito Territorial

1 — O Plano de Intervenção em Espaço Rural da Herdade de Vale de 
Coelheiros, adiante designado por PIER_ValeCoelheiros, tem por objeto 
a definição da ocupação e respetivo modelo de ordenamento agrícola e 
regulação das atividades complementares da Herdade de Vale do Coe-
lheiros, conforme delimitada na planta de implantação anexa.

2 — A área objeto do PIER localiza -se no lugar de Vale de Coelheiros, 
freguesia de Messejana no município de Aljustrel, abrangendo uma área total 
de cerca de 213ha, a que correspondem dois prédios rústicos e um urbano.

3 — O Plano é um instrumento de natureza regulamentar e as suas 
disposições vinculam as entidades públicas e ainda, direta e imediata-
mente, os particulares.

Artigo 2.º
Objetivos

1.5 — O PIER_ValeCoelheiros tem como objetivos criar as condições 
necessárias para a viabilidade económica da exploração agrícola, assegu-
rando o desenvolvimento e ordenamento agrícola numa prospetiva integrada.

2 — Constituem objetivos do Plano:
a) Estabelecimento de regras relativas à construção de novas edifica-

ções e reconstrução, alteração ou demolição das existentes;
b) Definição da implantação de novas infraestruturas e das condições 

de alteração das existentes;
c) Determinação das condições para a instalação de atividades com-

plementares, bem como das operações de proteção, valorização e re-
qualificação da paisagem.

Artigo 3.º
Conteúdo Documental

1 — O Plano é constituído pelos seguintes elementos:
a) Regulamento;
b) Planta de implantação, à escala 1:10.000;
c) Planta de condicionantes, à escala 1:10.000.

2 — O Plano é acompanhado pelos seguintes elementos:
a) Relatório, contendo a fundamentação técnica das soluções pro-

postas no plano, suportada na identificação e caracterização objetiva 
dos recursos territoriais da sua área de intervenção e na avaliação das 
condições económicas, sociais, culturais e ambientais para a sua exe-
cução, incluindo as peças desenhadas de suporte ao modelo proposto, 
bem como o programa de execução das ações previstas;

b) Relatório de Ponderação da Discussão Pública.

Artigo 4.º
Relação com outros Instrumentos de Gestão Territorial

O presente Plano está em conformidade com os seguintes instrumentos 
de gestão territorial:

a) Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT);

b) Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT 
Alentejo);

c) Plano da Bacia Hidrográfica do Sado (PBH do Sado);
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d) Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo 
(PROF BA);

e) Revisão do Plano Diretor Municipal de Aljustrel (PDM).

Artigo 5.º
Definições

Para efeitos do presente regulamento são adotadas as definições 
estabelecidas no diploma específico que regulamenta nesta matéria o 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

CAPÍTULO II
Servidões e Restrições de Utilidade Pública

Artigo 6.º
Regime

1 — No território abrangido pelo PIER_ValeCoelheiros são obser-
vadas as disposições legais e regulamentares referentes a servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública em vigor.

2 — As servidões administrativas e restrições de utilidade pública 
com expressão gráfica à escala do plano constam da planta atualizada de 
condicionantes, a qual integra, nos termos da lei, o presente plano.

3 — Nas áreas abrangidas por servidões e restrições de utilidade 
pública, a disciplina de uso, ocupação e transformação do solo inerente 
a cada categoria de solo sobre a qual recaem, fica condicionada às 
disposições que as regulamentam.

CAPÍTULO III
Uso do Solo e Construções de Apoio

Artigo 7.º
Tipologia dos usos do solo

1 — A área de intervenção abrange exclusivamente solo rural, nos 
termos do plano diretor municipal em vigor.

2 — Os objetivos perseguidos para a elaboração do PIER_ ValeCoe-
lheiros são compatíveis com as opções de ordenamento e desenvolvimento 
preconizadas pelo município, verificando -se existir compatibilidade com 
o regime de uso do solo proposto e o regime instituído no PDM.

3 — O Plano assume a classificação do solo definida na revisão do 
PDM e procede à reorganização e desagregação das classes e categorias 
de uso do solo referidas no PDM, por forma a adequar a qualificação do 
solo ao modelo de organização espacial preconizado.

4 — Para efeitos de aplicação deste Plano definem -se as seguintes 
áreas funcionais:

a) Áreas agrícolas de produção, correspondem aos solos com aptidões 
e características para as atividades agrícolas e pecuárias, integrados na 
Reserva Agrícola Nacional;

b) Áreas de uso múltiplo agrícola e florestal, correspondem aos solos 
que possuem aptidões e características mais adequadas às atividades de 
tipo pecuário, silvo -pastoril ou florestal;

c) Áreas naturais, que correspondem aos principais cursos de água e 
respetivas galerias ripícolas que atravessam a herdade e que integram 
a estrutura ecológica municipal.

d) Assento de lavoura, que corresponde à zona onde se concentram as 
construções de residência e de apoio à exploração agrícola.

5 — Complementarmente ao zonamento referido, na planta de im-
plantação são, ainda, identificados a estrutura ecológica municipal, que 
integra os principais cursos de água, charcos adjacentes e galerias ripícolas 
associadas, e os principais caminhos rurais, que estruturam a herdade.

6 — A cada categoria ou subcategoria de espaços corresponde um 
uso ou conjunto de usos dominantes, a que podem ser associados usos 
complementares destes e ainda, eventualmente, outros usos que sejam 
compatíveis com os primeiros.

Artigo 8.º
Modelação do terreno

1 — A implantação das infraestruturas e das construções deve adaptar-
-se à topografia do terreno existente, limitando -se as escavações e aterros 
ao mínimo necessários à execução das obras de infraestruturação e à 
implantação dos edifícios.

2 — A configuração dos caminhos e de outras áreas de circu-
lação devem ter como referência a modelação de terreno apre-
sentados na planta de implantação, podendo ser pontualmente 
alterados, mediante justificação técnica conclusiva, decorrente 

dos respetivos projetos de execução, desde que o princípio geral 
definido no Plano não seja posto em causa.

Artigo 9.º
Infraestruturação e integração paisagística

1 — São interditas as práticas que conduzam à destruição do re-
vestimento vegetal, da camada arável de solo e do relevo natural, 
desde que não integradas em técnicas associadas à exploração agrí-
cola e florestal, ou destinadas a ocupações e utilizações previstas no 
regulamento.

2 — A conservação, manutenção da vegetação ribeirinha autóctone 
existente é salvaguardada de forma a garantir os corredores ecológicos 
integrados na estrutura ecológica municipal só sendo admitido o abate 
das espécies arbóreas por razões fitossanitárias.

3 — Na área de intervenção os acessos viários e os estacionamentos 
devem adotar solução de pavimento permeáveis e semipermeáveis 
devendo assegurar adequada drenagem das águas pluviais.

4 — Sempre que não existam, no todo ou em parte, redes públicas 
de infraestruturas, e a inexistência destas não for impeditiva, por deter-
minação legal ou regulamentar, da viabilização da atividade, ocupação 
ou edificação em causa, devem ser exigidas, para as infraestruturas 
em falta, soluções técnicas individuais comprovadamente eficazes e 
ambientalmente sustentáveis, a implantar de modo a viabilizar a sua 
futura ligação às referidas redes, ficando a sua construção e manutenção 
da responsabilidade e encargo dos interessados.

5 — O fornecimento de água para abastecimento dos veículos dos 
bombeiros deve ser assegurada por hidrantes exteriores, marcos de 
incendio alimentados por rede privativa, respeitando as condições 
exigidas no Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios 
em Edifícios.

6 — Os edifícios a construir devem respeitar a legislação aplicável no 
que respeita às condições de segurança contra incêndios em edifícios.

7 — Devem se garantidas as vias de acesso a viaturas de socorro aos 
diversos edifícios, bem como as condições de acessibilidade às fachadas 
dos mesmos nos termos do Regulamento Técnico de Segurança contra 
Incêndios em Edifícios.

8 — As edificações devem apresentar materiais e cores que favoreçam 
a sua integração no conjunto, prevalecendo a cor dos materiais naturais 
(madeira, pedra, barro) e sendo utilizadas como cores dominantes as 
tradicionais.

9 — Podem ser utilizadas outras cores na pintura de caixilharias, 
molduras, socos e elementos de construção a destacar da cor dominante.

Artigo 10.º
Edifícios existentes

1 — Os edifícios existentes podem ser objeto de obras de conservação, 
de obras de reconstrução, de obras de ampliação e de demolição nos 
termos dos números seguintes.

2 — Nas obras de reconstrução e ampliação, devem cumprir -se os 
mesmos parâmetros aplicáveis aos novos edifícios, definidos nos arti-
gos seguintes, em tudo o que lhes for aplicável, não podendo o edifício 
resultantes ultrapassar os parâmetros definidos.

3 — Os edifícios existentes podem, para além da função que têm à 
data de entrada em vigor do plano, acolher outras funções, desde que 
cumpram as normas legais em vigor.

Artigo 11.º
Edifício destinado à habitação

1 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e 
das restantes disposições aplicáveis do presente regulamento, na área 
de intervenção admitem -se novas edificações destinadas a habitação 
desde que cumpram as seguintes disposições:

a) A edificação se destine à residência própria do proprietário — agri-
cultor de exploração agrícola;

b) O requerente é agricultor, nos termos regulamentares sectoriais, 
responsável pela exploração agrícola e proprietário do prédio onde se 
pretende localizar a habitação, facto a ser comprovado pela entidade 
competente;

c) Os prédios que constituem a exploração agrícola em que se localiza 
a edificação são inalienáveis durante o prazo de 10 anos subsequentes 
à construção, salvo por dívidas relacionadas com a aquisição de bens 
imoveis da exploração e de que esta seja garantia, ou por dívidas fiscais, 
devendo esse ónus constar do registo predial da habitação;

d) O ónus a que se refere a alínea anterior não se aplica quando a 
transmissão de quaisquer direitos reais sobre esses prédios ocorrer 
entre agricultores e desde que se mantenha a afetação da edificação 
ao uso exclusivo da habitação para residência própria do adquirente-
-agricultor;
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e) A edificação tem um 1 piso, admitindo -se no máximo 2 pisos desde 
que adaptados ao relevo;

f) A área de construção máxima é de 500m².

2 — Os números anteriores desde artigo não se aplicam às áreas 
naturais onde não se admite a construção de edifícios destinados à 
habitação.

Artigo 12.º
Instalações adstritas às explorações

1 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública 
e das restantes disposições aplicáveis do presente regulamento, na 
área de intervenção admite -se a construção de novas instalações 
adstritas à exploração agrícolas desde que sejam cumpridas as se-
guintes disposições:

a) Construções de apoio às atividades agrícolas, pecuárias e florestais 
desde que confirmada a sua necessidade pelos serviços competentes: 
índice de utilização do solo máximo de 0,015 e altura máxima da edifi-
cação de 10 m, exceto quando justificado tecnicamente;

b) Estabelecimentos industriais de primeira transformação de produtos 
agrícolas, pecuários ou florestais desde que localizada na proximidade da 
produção e comprovado pela entidade licenciadora: índice de utilização 
do solo máximo de 0,15 e altura máxima da edificação de 10 m, exceto 
quando justificado tecnicamente.

2 — A construção de novas instalações adstritas à exploração 
agrícola e de novos estabelecimentos industriais de primeira trans-
formação devem localizar -se preferencialmente na área definida 
como assento de lavoura, admitindo -se outras localizações desde 
que justificadas tecnicamente.

3 — São admitidas obras de ampliação nas edificações existentes até 
ao limite dos parâmetros referidos no número anterior.

4 — Os números anteriores não se aplicam aos solos integrados na 
Reserva Agrícola Nacional e na Reserva Ecológica Nacional, aplicando 
neste caso os regimes jurídicos específicos vigentes.

Artigo 13.º
Instalações de turismo

Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e das 
restantes disposições aplicáveis do presente regulamento, na área 
de intervenção admitem -se empreendimentos turísticos isolados 
nas condições definidas na Revisão do PDM e na demais legislação 
aplicável.

CAPÍTULO IV
Execução do Plano

Artigo 14.º
Sistema de execução

1 — A iniciativa da elaboração de execução do PIER_ValeCoelheiros 
pertence à Câmara Municipal de Aljustrel, com eventual colaboração de 
entidades públicas e privadas, de acordo com as prioridades estabelecidas 
e recorrendo aos meios previstos na legislação.

2 — A coordenação e execução programada do PIER determina para 
os particulares dever de concretizarem e adequarem as suas pretensões 
às metas e prioridades nele estabelecidas.

Artigo 15.º
Perequação compensatória dos benefícios e encargos

Atendo o sistema de execução adotado, ao PIER_ValeCoelheiros não 
se lhe aplica a perequação compensatória de benefícios e encargos.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

Artigo 16.º
Regulamento geral de ruído

O PIER_ValeCoelheiros cumpre o disposto no Regulamento Geral 
de Ruído.

Artigo 17.º
Omissões

Qualquer situação não prevista no presente Regulamento observa o 
disposto na Revisão do PDM e na demais legislação aplicável.

Artigo 18.º
Entrada em Vigor e Revisão

O Plano entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário 
da República, permanecendo eficaz até à entrada em vigor da respetiva 
revisão ou alteração, conforme definido na legislação em vigor. 
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 207443311 

 MUNICÍPIO DE BAIÃO

Aviso n.º 15193/2013

Gabinete de Apoio à Presidência — Exoneração do Adjunto
Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, foi, por meu despacho de 26 de novembro de 2013, 
exonerado do cargo de adjunto do gabinete de apoio à presidência o 
Dr. Joaquim Pereira Pinto Azeredo, a seu pedido, com efeitos a 1 de 
dezembro de 2013.

26 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. José Luís 
Pereira Carneiro.

307435333 

 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso n.º 15194/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do disposto 

na alínea a) dos n.os 1 e 2 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, nomeei para o Gabinete de Apoio à Presidência e Gabinete 
de Apoio à Vereação, com efeitos a partir de 15 de outubro de 2013, os 
seguintes membros:

Gabinete de Apoio Pessoal à Presidência:
Chefe de Gabinete: Dr. Miguel José Abrunhosa Martins.
Secretária: Dra. Sandra Isabel Silva Canteiro.

Gabinete de Apoio à Vereação:
Secretárias: Dra. Luísa Irene Chumbo e Eng.ª Carla Alexandra Ro-

drigues Silva Martins Roque.
2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Her-

nâni Dinis Venâncio Dias.
307437675 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 15195/2013
Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira, presidente da Câmara Municipal 

de Caldas da Rainha.
Torna público que, de harmonia com o disposto no artigos 74 e 148 

do Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro e da deliberação to-
mada por esta Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 23 de 
setembro de 2013, se encontra aberto Inquérito Público, pelo prazo de 
15 dias, a contar da publicação do presente no Diário da República, a 
alteração do PDM e alteração à delimitação da REN para instalação 
de unidade de armazenamento, tratamento e transformação de frutas, 
no Bouro — Freguesia de Salir do Porto, que a seguir se transcreve:

«Alteração do PDM e alteração à delimitação da REN para instalação 
de Unidade de armazenamento, tratamento e transformação de frutas, 
no Bouro — Freguesia de Salir do Porto.

Em sede de processo de pedido de informação sobre viabilidade de cons-
trução de edifício destinado a armazém frigorifico com 2,450 m2 de área de 
construção, no Bouro, freguesia de Salir do Porto, a Câmara considerando: a 
dificuldade da sua viabilização no atual quadro regulamentar dos instrumentos 
de planeamento aplicáveis à área de intervenção; que se trata de uma unidade 
que cultiva mais de 20 hectares; a importância para o desenvolvimento social 
e económico que advém da existência e do fortalecimento destas unidades de 
produção, agrícola sendo que esta entidade emprega aproximadamente 150 
pessoas; o já manifestado interesse na concretização deste tipo de projeto 
na área do município e ainda que em determinados setores de produção 
agrícola, neste caso com a sensibilidade que tem a produção de morangos, 
as unidades de armazenamento e processamento devem estar o mais próximo 
possível da área de produção; que o tipo de produção agrícola desenvolvido 
é compatível com os usos dominantes estabelecidos no PDM.

Assim, deliberou a Câmara que seja dado início ao procedimento de al-
teração do PDM — Plano Diretor Municipal, na área indicada no pedido de 
informação prévia n.º 03/2013/46 no Bouro, freguesia de Salir do Porto, nos 
termos do artigo 95.º e 96.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, 
na atual redação do Decreto -Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro.
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Para a elaboração da presente alteração do PDM é estabelecido um 
prazo de 30 dias.

A alteração do PDM não será sujeita a Avaliação Ambiental, uma 
vez que se refere a uma pequena alteração de nível local sem efeitos 
significativos no ambiente, fundamentada no n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua atual redação do 
Decreto -Lei n.º 58/2011, de 4 de maio e no n.º 3 do artigo 96.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na atual redação do Decreto -Lei 
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro.

Para participação pública, nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na atual redação do Decreto -Lei 
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, é estabelecido o período de 15 dias úteis 
após a publicação da deliberação.

Com os mesmos fundamentos deliberou a Câmara que seja dado 
início aos procedimentos para a alteração à delimitação da REN — Re-
serva Ecológica Nacional, nos termos do artigo 15.º do Decreto -Lei 
n.º 239/2012 de 2 de novembro.»

Para constar se passa o presente o qual vai ser afixado nos lugares de 
estilo e procede -se à sua publicação no Diário da República.

3 de dezembro de 3013. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando 
Manuel Tinta Ferreira.

207443458 

 Despacho n.º 16240/2013

Criação da Subunidade Orgânica

Secção de Educação e Desporto
Considerando que o n.º 5 do artigo 10.º do citado diploma prevê a 

possibilidade de serem criadas, no âmbito das unidades orgânicas, su-
bunidades orgânicas coordenadas por um coordenador técnico, quando 
estejam predominantemente em causa funções de natureza executiva;

Considerando o disposto no artigo 10.º, n.º 6, do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, no uso das competências próprias con-
feridas pelo artigo 8.º do mesmo diploma legal, respeitando os limites 
fixados pela Assembleia Municipal em sessão ordinária de 20 de no-
vembro de 2012, reunião de 11 de dezembro de 2012;

Determino:
A criação de uma subunidade orgânica denominada de Secção de 

Educação e Desporto, definindo as respetivas atribuições funcionais, na 
dependência da Unidade de Desenvolvimento Social (UDS) e Unidade 
de Educação (UE).

As competências da referida subunidade orgânica são as que constam 
do anexo ao presente despacho.

Em conformidade com o estatuído no n.º 6 do citado artigo 10.º o 
presente despacho deve ser publicado no Diário da República entrando 
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

19 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Fernando 
Manuel Tinta Ferreira.

207445937 

 MUNICÍPIO DE ESPINHO

Aviso n.º 15196/2013

Consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público 
que, por despacho emitido em 27 de setembro de 2013 pelo Presidente 
da Câmara Municipal, após anuência do Presidente da Câmara Muni-
cipal de Óbidos, foi decidida a consolidação definitiva da mobilidade 
interna na categoria de Maria José Gonçalves da Silva Pato Martins dos 
Santos, da carreira e categoria gerais de técnico superior, nos termos 
do artigo 64.º da Lei 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 e Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro.

Mais se torna público que a trabalhadora mantém o posicionamento 
remuneratório, sendo integrada na carreira e categoria de técnico su-
perior do mapa de pessoal aprovado para o ano de 2013 desta Câmara 
Municipal, entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória, entre o nível re-
muneratório 23 e 27 da tabela remuneratória única, com efeitos a 1 de 
novembro de 2013.

19 de novembro de 2013. — O Presidente do Município, Dr. Joaquim 
José Pinto Moreira.

307409495 

 Aviso n.º 15197/2013

Consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público 
que, por despacho emitido em 27 de setembro de 2013 pelo Presidente 
da Câmara Municipal, após anuência do Presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, foi decidida a consolidação definitiva da 
mobilidade interna na categoria de Sara Raquel de Freitas, da carreira 
e categoria gerais de técnico superior, nos termos do artigo 64.º da Lei 
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 e Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro.

Mais se torna público que a trabalhadora mantém o posicionamento 
remuneratório, sendo integrada na carreira e categoria de técnico su-
perior do mapa de pessoal aprovado para o ano de 2013 desta Câmara 
Municipal, entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória, entre o nível re-
muneratório 15 e 19 da tabela remuneratória única, com efeitos a 1 de 
novembro de 2013.

19 de novembro de 2013. — O Presidente do Município, Dr. Joaquim 
José Pinto Moreira.

307409592 

 MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 15198/2013
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, no uso da competência conferida pelo disposto 
no n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram no-
meados para os Cargos de Secretários no Gabinete de Apoio à Vereação 
o Dr. Gonçalo Alberto Alves da Costa Magalhães e a Dr.ª Sónia Maria 
Marques Pereira da Cunha com efeitos a 19 de outubro de 2013, o Dr. 
Pedro Miguel Gonçalves da Fonseca com efeitos a 28 de outubro de 2013.

4 de novembro de 2013. — A Vereadora, com competências delegadas, 
Dr.ª Carla Meireles.

307435017 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Despacho n.º 16241/2013
Nos termos e para os efeitos previstos no disposto na alínea m) do 

n.º 1, do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 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 
Assembleia Municipal de Loulé, em sua sessão extraordinária realizada 
no dia 29 de novembro de 2013 continuada em 02 de dezembro de 
2013, deliberou aprovar, sob proposta do executivo municipal aprovada 
em reunião extraordinária de 20 de novembro de 2013, a alteração à 
organização dos serviços municipais e respetivo organograma desta 
Câmara Municipal.

Desta forma se publica o regulamento de organização dos serviços 
municipais e respetivo organograma, os quais terão eficácia 10 dias após 
a publicação do presente aviso no Diário da República.

3 de dezembro de 2013. — A Vereadora, com competências delega-
das em 21 de outubro de 2013, Ana Isabel da Encarnação Carvalho 
Machado.

Regulamento da Organização dos Serviços 
do Município de Loulé

Preâmbulo
A estrutura orgânica da câmara municipal assume -se como um ele-

mento determinante para a análise da sua organização interna, concor-
rendo, de modo inquestionável, para o cumprimento das suas atribuições, 
para o desenvolvimento da sua atividade e para a prossecução dos seus 
objetivos e da sua missão.

Assim sendo, é natural que constantes alterações na sua composição 
possam ser interpretadas mais como entraves ao regular funcionamento 
da organização, do que como um contributo para o seu benefício ou 
melhoria.

Há sensivelmente um ano que a Câmara Municipal de Loulé ‘viveu’ 
uma profunda e desequilibrante revisão da sua estrutura organizacional, 
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motivada, em grande parte, pela aplicação estrita dos critérios estabele-
cidos na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Contudo, decorrido que foi esse tempo, emerge um novo condicio-
nalismo resultante, por um lado, da mudança de perspetiva do fun-
cionamento da organização e de uma nova visão sobre a sua matriz 
político -estratégica e, por outro, da publicação da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que veio estabelecer, entre outros, o novo regime jurídico 
das autarquias locais.

Ancorados nestes pressupostos, estabeleceu -se a presente reorgani-
zação dos serviços do Município, na assunção de que a mesma poderá 
conduzir a uma interpretação mais fidedigna do que é o governo local. 
Para além disso, e sem perder de vista a autonomia que lhe é inerente, 
há que corresponder ao propósito de bem prestar os diversos serviços 
públicos, no amplo quadro das atribuições que lhe são conferidas pela lei.

O regulamento da organização dos serviços do Município de Loulé é 
elaborado nos termos do disposto na alínea m) do n.º 1, do artigo 25.º e da 
alínea ccc) do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro.

Artigo 1.º
Objeto

1 — O presente regulamento é aprovado, sendo constituído por cinco 
anexos.

2 — O Anexo I define a estrutura dos serviços do Município e a 
competência das respetivas unidades orgânicas nucleares.

3 — O Anexo II define a estrutura dos serviços do Município e a 
competência das respetivas unidades orgânicas flexíveis e as subunidades 
orgânicas que compreendem os gabinetes e as equipas de projeto.

4 — O Anexo III apresenta a tabela de sucessão das unidades or-
gânicas.

5 — O Anexo IV define o regime dos cargos de direção intermédia 
de 3.º grau do Município.

6 — O anexo V apresenta o organograma da estrutura organizacional 
dos serviços do Município.

Artigo 2.º
Superintendência

1 — A superintendência e a coordenação geral dos serviços do Mu-
nicípio competem ao presidente da Câmara Municipal, nos termos da 
legislação em vigor.

2 — Os vereadores terão nesta matéria, os poderes que lhe forem 
delegados pelo presidente da Câmara Municipal.

Artigo 3.º
Objetivos gerais

No desempenho das suas atividades os serviços do Município pros-
seguem as seguintes finalidades:

a) A concretização das tarefas e ações previstas no ciclo anual de 
gestão do Município;

b) A participação numa estratégia de mudança que visa uma qualifi-
cada prestação de serviços aos cidadãos, orientada para os resultados;

c) A observância de princípios de ação, que incentivem à cooperação 
interdepartamental, à melhoria contínua e ao trabalho em equipa;

d) A dignificação e valorização cívica e profissional dos trabalhadores, 
estimulando a melhoria das suas condições de trabalho.

Artigo 4.º
Princípios

A organização, a estrutura e funcionamento dos serviços do Município 
orientar -se -ão pelos princípios da integração funcional, da unidade e 
eficácia da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da des-
burocratização, da racionalização de meios e da eficiência na afetação 
dos 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 de Procedimento Administrativo, nomeadamente 
os do rigor e o da transparência.

Artigo 5.º
Modelo

1 — Para a prossecução das atribuições e competências cometidas ao 
Município, os serviços organizam -se, segundo um modelo hierarquizado, 
constituído por uma estrutura nuclear (direção e departamentos muni-
cipais) e uma estrutura flexível (divisões municipais e unidades opera-
cionais), em gabinetes de apoio e em equipas de projeto temporárias.

2 — O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de 
constituição de Comissões, Conselhos e Grupos de Trabalho, por des-

pacho do presidente da Câmara, desde que tal se revele como necessário 
em função da prossecução das atribuições municipais.

3 — As unidades operacionais referidas no n.º 1 são geridas por um 
chefe de unidade.

4 — Os gabinetes e as equipas de projeto temporárias referidas, tam-
bém, no n.º 1, são geridos por coordenadores, com exceção do GAP 
(Gabinete de Apoio ao Presidente), que observa o disposto no artigo 43.º 
do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 6.º
Unidades orgânicas

1 — Os serviços do Município organizam -se de acordo com as se-
guintes categorias de unidades orgânicas:

a) Direção municipal — unidade orgânica de caráter permanente, 
constituindo -se fundamentalmente como unidade de gestão, coordena-
ção e controlo, que integra e coordena as diferentes unidades de caráter 
operativo e ou instrumental de forma a garantir a execução da estratégia 
municipal, cabendo -lhe coadjuvar o presidente da Câmara e os vereado-
res na organização, gestão e direção das atividades municipais;

b) Departamentos municipais — unidades orgânicas de caráter 
permanente, aglutinando competências de âmbito operativo e ins-
trumental integradas numa mesma área funcional, constituindo -se 
fundamentalmente como unidades de planeamento e de direção de 
recursos e atividades;

c) Divisões municipais — unidades orgânicas de caráter flexível, 
constituindo uma componente variável da organização dos serviços do 
Município, que visa assegurar a sua permanente adequação às necessi-
dades de funcionamento, gestão e otimização dos recursos, aglutinando 
competências de caráter operativo e instrumental integrados numa mesma 
área funcional;

d) Unidades operacionais — unidades orgânicas, constituindo uma 
componente variável da organização dos serviços do Município, com 
funções de natureza instrumental ou de projeto nos vários domínios 
de atuação dos órgãos e serviços, criadas por despacho do presidente 
da Câmara.

Artigo 7.º
Subunidades Orgânicas

1 — Completam a estrutura de funcionamento dos serviços do Mu-
nicípio as seguintes subunidades orgânicas:

a) Gabinete de Apoio ao Presidente;
b) Gabinete de Bombeiros Municipais e Heliporto;
c) Gabinete de Eventos, Comunicação e Imagem;
d) Equipa de Projeto de Sustentabilidade do Município, de Economia 

Local, Turismo e Emprego;
e) Equipa de Projeto de Desmaterialização dos Processos de Urba-

nismo do Município;
f) Equipa de Projeto de Intervenção Cultural e Promoção da Cidadania.

Artigo 8.º
Avaliação de desempenho

Os Serviços do Município serão, anualmente, objeto de uma avalia-
ção do seu desempenho, em articulação com o ciclo anual de gestão do 
Município e de acordo com o subsistema de avaliação de desempenho 
das unidades orgânicas legalmente estabelecido.

Artigo 9.º
Mapa de pessoal

A afetação do pessoal, tendo em conta a estrutura orgânica definida, 
será determinada pelo presidente da Câmara.

Artigo 10.º
Interpretação

Compete ao presidente da Câmara decidir sobre eventuais dúvidas 
de interpretação ou omissões do presente Regulamento.

Artigo 11.º
Entrada em vigor e norma revogatória

A presente estrutura dos serviços do Município entra em vigor 
10 dias após a publicação no Diário da República, tendo em conta 
o estabelecido no n.º 6, do artigo 10.º, do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro, sendo revogado o anterior Regulamento de Ser-
viços, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 235, de 5 de 
dezembro de 2012.
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ANEXO I

Estrutura nuclear dos serviços municipais e atribuições 
e competências das respetivas unidades orgânicas

Artigo 1.º
Unidades orgânicas nucleares

1 — A Câmara Municipal de Loulé, para o exercício das suas com-
petências a que se refere o artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, estabelece que a estrutura nuclear dos serviços 
compreende:

1.1 — A Direção Municipal de Administração Geral.
1.2 — Os Departamentos Municipais que se seguem:
1.2.1 — Departamento de Administração e Finanças;
1.2.2 — Departamento de Planeamento e Administração do Território;
1.2.3 — Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais;
1.2.4 — Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos;
1.2.5 — Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural.
2 — As competências das unidades orgânicas referidas no n.º 1, cons-

tituintes da estrutura nuclear dos serviços, são descritas nos artigos 
seguintes.

Artigo 2.º
Direção Municipal de Administração Geral [DMAG]

1 — A Direção Municipal de Administração Geral tem por missão 
garantir o cumprimento das linhas de ação e opções estratégicas de-
finidas pelo presidente da Câmara, para as grandes áreas de atuação 
do Município, bem como de todas as matérias que concorram para a 
melhoria organizacional.

2 — A Direção Municipal de Administração Geral compreende as 
unidades orgânicas nucleares referidas no artigo anterior, competindo -lhe 
para além do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, a supervisão e coordenação das mesmas, nos termos definidos 
pelo presidente da Câmara ou vereador(a) com competência delegada.

3 — À Direção Municipal de Administração Geral compete ainda:
a) Promover a coesão da política municipal na organização admi-

nistrativa interna;
b) Assegurar a coerência e transversalidade dos processos de gestão 

do Município, entre os diferentes serviços do Município;
c) Capacitar a Câmara Municipal quanto às opções estratégicas a 

prosseguir no âmbito do quadro comunitário estabelecido para o período 
de 2014 -20;

d) Coordenar todas as atividades dos departamentos que concorram 
para a simplificação administrativa no âmbito do Programa SIMPLEX 
Municipal;

e) Coordenar o processo de elaboração do Código Regulamentar do 
Município.

4 — Ao Diretor Municipal de Administração Geral compete assistir 
às reuniões da Câmara Municipal.

5 — Ao Diretor Municipal de Administração Geral será outorgada a 
Carta de Missão na observância dos normativos em vigor, particularmente 
a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro e pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de 
setembro.

Artigo 3.º
Departamento de Administração e Finanças [DAF]

1 — O Departamento de Administração e Finanças tem por missão 
assegurar a implementação e desenvolvimento da certificação do sistema 
de gestão da qualidade, de valorização das pessoas e do serviço de higiene 
e segurança no trabalho, garantindo, outrossim, o cumprimento das linhas 
estratégicas da gestão financeira e orçamental do Município, da gestão 
do património, da contratação de bens e serviços, bem como prover à 
fiscalização e à instrução de processos de contraordenação.

2 — Ao Departamento de Administração e Finanças, para além do 
estabelecido no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, compete:

a) Coordenar e dirigir as atividades das unidades orgânicas flexíveis 
que o constituem, assegurando a gestão económica, financeira, patri-
monial e das pessoas;

b) Implementar um sistema integrado de informação e gestão fi-
nanceira;

c) Preparar as Grandes Opções do Plano e Orçamento do Município 
e as revisões ou alterações que se revelarem necessárias, cabendo -lhe 
o controlo interno de toda a receita do município e de toda a efetivação 
da despesa;

d) Elaborar estudos de natureza económico -financeira que fundamen-
tem decisões relativas a operações de crédito;

e) Acompanhar a implementação da Diretiva Serviços e do Licencia-
mento Zero no Município;

f) Acompanhar a execução física e financeira dos projetos com fi-
nanciamento nacional, regional ou comunitário, organizando os dossiês 
financeiros e coordenando a elaboração dos correspondentes relatórios 
de execução;

g) Elaborar estudos e propostas para atualização de tabelas de taxas 
e outras receitas a cobrar pelo Município, bem como os respetivos 
regulamentos.

3 — Compete, ainda, ao Departamento de Administração e Finanças 
praticar todos os atos não explicitamente referidos mas necessários e 
inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que visem 
a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo 
presidente da Câmara.

Artigo 4.º
Departamento de Planeamento e Administração 

do Território [DPAT]
1 — O Departamento de Planeamento e Administração do Território 

tem por missão assegurar o desenvolvimento estratégico do Município, 
através da elaboração dos instrumentos de planeamento, das atividades 
relativas à gestão, licenciamento e fiscalização das operações urbanís-
ticas, da direção do processo de uso e transformação física do solo, da 
gestão do sistema de informação geográfica, de medidas para a reabi-
litação e requalificação urbana, coadjuvando os órgãos autárquicos na 
definição de uma política global de administração do território.

2 — Para além das competências genéricas na área do ordenamento 
do território, planeamento e urbanismo, da gestão e coordenação dos 
serviços e dos recursos adstritos à unidade orgânica, assim como, do 
estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, compete 
especificamente ao Departamento de Planeamento e Administração do 
Território:

a) Coordenar todas as atividades relacionadas com a revisão do Plano 
Diretor Municipal;

b) Assegurar que o Município dirija, de facto, o processo de trans-
formação física e o uso do solo, no interesse da comunidade, através de 
uma rigorosa e eficaz gestão do território;

c) Assegurar todas as operações de natureza técnico -administrativa re-
lativas ao processo de transformação e uso do solo municipal, no quadro 
da estratégia global de desenvolvimento, no respeito pelas normas legais 
e regulamentares em vigor, e pelos legítimos direitos dos cidadãos;

d) Promover e assegurar o acompanhamento dos instrumentos de 
gestão do território e promover a elaboração, acompanhamento, apro-
vação, execução, avaliação e revisão dos planos municipais e inter-
municipais de ordenamento do território, em articulação com outros 
serviços municipais;

e) Criar as condições e implantar um sistema de gestão e regulamen-
tação conducentes a um aumento da qualidade dos empreendimentos 
urbanos a nível de loteamentos ou edificações;

f) Assegurar a consolidação e desenvolvimento do processo de infor-
mação geográfica e de cadastro do Município;

g) Assegurar a eficácia e celeridade dos procedimentos administrativos 
e técnicos de apreciação e licenciamento das operações urbanísticas 
particulares;

h) Coordenar a atividade das diversas entidades com funções ao nível 
das infraestruturas do Município, de forma a racionalizar e integrar as 
respetivas intervenções em operações coerentes que contribuam para 
um desenvolvimento urbano harmonioso;

i) Prevenir e impedir quaisquer processos de transformação e uso 
dos solos não licenciados ou causadores da degradação do ambiente 
natural e urbano;

j) Promover a imagem, funcionalidade e dignificação dos espa-
ços públicos, bem como a reabilitação e valorização do património 
construído;

k) Gerir, ao nível das unidades orgânicas, o sistema de informação 
e controlo de processos urbanísticos, no que respeita: ao atendimento 
e informação ao público, à receção, instrução preliminar e encaminha-
mento de processos para apreciação e parecer, bem como o respetivo 
arquivo;

l) Promover a melhoria dos serviços de atendimento ao público, 
através da implementação de processos, técnicas e de software infor-
mático adequado;

m) Organizar e gerir um serviço de atendimento e receção de 
pedidos de licenciamento, de comunicação prévia, de autorização 
administrativa de obras de urbanização e edificação, de pedidos de 
licenciamento de instalações, designadamente dos estabelecimentos 
de restauração ou de bebidas, de comércio ou de armazenagem de 
produtos alimentares e de prestação de serviços, dos recintos de espe-
táculos e de divertimentos públicos, dos empreendimentos turísticos 
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destinados à atividade do alojamento turístico e do licenciamento dos 
estabelecimentos industriais e das pedreiras;

n) Conduzir o processo de saneamento e apreciação liminar e quando 
o justifique a rejeição dos processos nos termos da lei;

o) Promover a consulta às entidades que, nos termos da lei, devam 
emitir parecer, autorização ou aprovação;

p) Diligenciar no sentido de garantir o direito à informação sobre os 
instrumentos de desenvolvimento e planeamento territorial em vigor e 
o estado de andamento dos processos aos interessados;

q) Promover a racionalização e agilização de procedimentos definindo 
um modelo de atendimento, tratamento de sugestões e reclamações 
relativos aos processos de urbanização e edificação;

r) Executar todas as funções de natureza administrativa da área do ur-
banismo, garantindo a conformidade com a legislação e regulamentação 
aplicável, designadamente as relativas à organização e encaminhamento 
dos pedidos de licenciamento e autorização, elaboração e expedição de 
ofícios e agendamento de vistorias;

s) Proceder às medições com vista à aplicação e liquidação das taxas;
t) Proceder à emissão dos alvarás de licença e de autorização decor-

rentes dos processos aprovados cuja instrução ‘correu’ pelas unidades 
orgânicas do departamento;

u) Fornecer certidões e cópias autenticadas dos projetos e carto-
grafia em geral, incluindo os referentes ao Imposto Municipal sobre 
Imóveis;

v) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 
económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

w) Elaborar propostas e pareceres sobre as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento do Município, nas áreas da sua competência.

3 — Ao Departamento de Planeamento e Administração do Território, 
compete, ainda, a nível da reabilitação e requalificação:

a) Planear as zonas históricas e de interesse cultural de forma integrada;
b) Apreciar e emitir parecer sobre os processos sujeitos a licenciamento 

e autorização municipal nas zonas históricas e de interesse cultural;
c) Apreciar e emitir parecer sobre os processos de direito de prefe-

rência;
d) Dar indicações/aconselhar sobre as características a que devem 

obedecer as construções, nas zonas históricas e de interesse cultural, 
a proteger;

e) Realizar vistorias e demais ações nas zonas históricas e de interesse 
cultural, para a resolução de situações de construção que ameacem ruína 
ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas, através da 
criação de uma comissão de vistoria, designada pela Câmara Municipal 
ou pelo presidente da Câmara;

f) Efetuar estudos e projetos e propor ações de defesa, preservação e 
promoção do património, paisagístico e urbanístico do Município;

g) Instruir processos de apoio técnico e financeiro à reabilitação de 
habitações cuja decisão caiba ao Município, designadamente, no quadro 
legal dos programas nacionais de apoio para este efeito;

h) Proceder, em articulação com a Divisão de Cultura e Património 
do Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural, ao 
inventário, classificação, proteção, conservação e restauro do património 
arquitetónico, histórico e cultural do Município;

i) Propor e instruir processos de classificação de imóveis de reconhe-
cido valor patrimonial;

j) Tomar a iniciativa de contactar os proprietários de edifícios de-
gradados, situados em zonas históricas, propondo uma utilização que 
conciliem a defesa do património com o interesse particular, coordenando 
e preparando candidaturas para financiamento de obras particulares;

k) Propor arranjos urbanísticos que valorizem a zona a proteger;
l) Estabelecer ligações com a administração central com competências 

nas áreas de defesa e conservação do património edificado;
m) Conceber e executar meios de divulgação do património histórico-

-cultural;
n) Dar parecer técnico, sempre que consultada, relativamente à sua 

área de intervenção, nomeadamente sobre a ocupação do espaço público.

3 — Compete, também ao Departamento de Planeamento e Adminis-
tração do Território praticar todos os atos não explicitamente referidos 
mas necessários e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua 
missão e que visem a prossecução dos objetivos que anualmente lhe 
forem fixados pelo presidente da Câmara.

Artigo 5.º
Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas 

Municipais [DOGIM]
1 — O Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais 

tem por missão promover a construção, conservação e reabilitação das 
edificações e infraestruturas municipais, bem como garantir a conceção 
e concretização dos projetos nas áreas dos equipamentos públicos, da 
mobilidade e das acessibilidades, com vista à melhoria da qualidade de 
vida dos munícipes.

2 — Ao Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Muni-
cipais, para além do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, compete:

a) 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 das obras;

b) Dar parecer e prestar informações sobre redes de abastecimento 
de águas e saneamento de águas residuais, assim como de drenagem 
pluvial em pedidos de informação prévia e de licenciamento de cons-
trução de obras de particulares, quando solicitado pelo Departamento 
de Planeamento e Administração do Território;

c) Assegurar a adequada articulação das atividades das unidades 
orgânicas na sua dependência, com os demais serviços que intervenham 
no espaço público;

d) Assegurar a integração dos processos relativos às áreas de 
planeamento viário, ordenamento da circulação urbana e estacio-
namento;

e) Executar ou assegurar a execução, sempre que necessário, das 
tarefas de coordenação, de segurança e de saúde em fase de obra;

f) Promover todas as ações técnicas e administrativas necessá-
rias à realização de concursos e à gestão de empreitadas de obras 
municipais;

g) Elaborar propostas sobre as Grandes Opções do Plano e Orçamento 
do Município, nas áreas da sua competência;

h) Elaborar os estudos económico -financeiros que sustentem a opção 
de contratação de serviços externos no âmbito das suas áreas de inter-
venção e na elaboração de documentos necessários ao lançamento de 
processos pré -contratuais e de adjudicação de empreitadas;

i) Colaborar no desenvolvimento do Sistema de Informação Geográ-
fica do Município.

3 — Compete, ainda, ao Departamento de Obras e Gestão de Infraes-
truturas Municipais praticar todos os atos não explicitamente referidos 
mas necessários e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua 
missão e que visem a prossecução dos objetivos que anualmente lhe 
forem fixados pelo presidente da Câmara.

Artigo 6.º
Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos [DASU]

1 — O Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos tem por missão 
promover as medidas de proteção do ambiente, através da sensibilização 
ambiental, da carta energética, da gestão e manutenção dos espaços 
verdes, da gestão dos resíduos e dos respetivos sistemas de deposição, 
bem como promover a higiene pública e a gestão do parque de viaturas, 
máquinas e oficinas.

2 — Ao Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos, para além 
do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
compete:

a) Programar, organizar e dirigir de forma integrada as atividades na 
área do ambiente;

b) Assegurar a gestão e manutenção do parque de viaturas munici-
pais, a manutenção e conservação do equipamento e espaços urbanos 
municipais e ainda a prestação de serviços à população no âmbito da 
higiene pública;

c) Acompanhar e assessorar tecnicamente as entidades municipais e 
intermunicipais que gerem o tratamento e deposição dos resíduos sólidos 
e participar na definição de orientações estratégicas, designadamente 
junto da ALGAR;

d) Colaborar no desenvolvimento do Sistema de Informação Geo-
gráfica do Município;

e) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 
económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;
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f) Elaborar propostas e pareceres sobre as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento do Município, nas áreas da sua competência;

g) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados em regime 
de outsourcing, ínsito no ciclo anual da gestão orçamental do Município.

3 — Compete, ainda, ao Departamento de Ambiente e Serviços Urba-
nos praticar todos os atos não explicitamente referidos mas necessários 
e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que visem 
a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo 
presidente da Câmara.

Artigo 7.º
Departamento de Educação e Desenvolvimento 

Sociocultural [DEDSC]
1 — O Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural 

tem por missão efetivar a generalização do acesso de todos à educação 
e informação, contribuindo para a formação dos munícipes planeando 
e executando projetos de intervenção na área do social, do desporto e 
da saúde, de ação social e assegurando a respetiva gestão, com vista à 
promoção do bem -estar da comunidade.

2 — Para além das competências genéricas nas áreas da educa-
ção, cultura, desporto, gestão de informação, das bibliotecas do 
arquivo municipal e da ação social, da gestão e coordenação dos 
serviços e dos recursos adstritos à unidade orgânica nuclear, assim 
como, do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, compete especificamente ao Departamento de Educação 
e Desenvolvimento:

a) Coordenar os diversos instrumentos de planeamento social, no-
meadamente a Carta Educativa, a Carta Social, assim com a Carta 
Desportiva do Município;

b) Promover a diversificação e desenvolvimento das formas de 
expressão cultural, bem como da sua qualidade e impacto social e 
humano;

c) Promover a organização da rede concelhia de museus, assegurando 
os procedimentos necessários à respetiva gestão;

d) Apreciar e informar sobre os contratos -programa a celebrar entre 
o Município e as instituições e associações culturais, clubes e coletivi-
dades desportivas, acompanhando o seu desenvolvimento e respetiva 
avaliação.

e) Programar projetos de intervenção social;
f) Programar projetos e atividades no âmbito da Saúde nas várias 

vertentes;
g) Superintender nas áreas do expediente, da rede de bibliotecas 

concelhia e nas iniciativas e projetos editoriais de difusão de informa-
ção, procedente ou tendo por fonte os documentos das bibliotecas e do 
arquivo municipal;

h) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 
económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

i) Elaborar propostas e pareceres sobre as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento do Município, nas áreas da sua competência.

3 — Compete, ainda, ao Departamento de Educação e Desenvolvi-
mento Sociocultural praticar todos os atos não explicitamente referidos 
mas necessários e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua 
missão e que visem a prossecução dos objetivos que anualmente lhe 
forem fixados pelo presidente da Câmara.

ANEXO II

Estrutura flexível dos serviços municipais e atribuições
e competências dos respetivos gabinetes,

das unidades orgânicas e equipas de projeto

Artigo 1.º
Gabinetes, Unidades orgânicas flexíveis e Equipas de projeto
A Câmara Municipal de Loulé, para o exercício das competências que 

legalmente lhe cabem, estabelece que a estrutura flexível dos serviços 
compreende os gabinetes municipais de apoio, as divisões municipais, 
as unidades operacionais e as equipas de projeto.

A)
1 — Gabinete de Apoio ao Presidente;
2 — Gabinete de Eventos, Comunicação e Imagem;
3 — Gabinete de Bombeiros Municipais e Heliporto.

B)
1 — Divisão Jurídica e de Contencioso;
2 — Divisão de Proteção Civil e de Vigilância;
3 — Divisão de Informática e Administração de Sistemas;
4 — Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade;
5 — Divisão de Finanças, Património e Aprovisionamento;
6 — Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização;
7 — Divisão de Planeamento e de Informação Geográfica e Cadastro;
8 — Divisão de Urbanização e Edificação;
9 — Divisão de Edifícios, de Equipamentos e Energia;
10 — Divisão de Saneamento Básico, Rede Viária e Trânsito;
11 — Divisão de Ambiente, Espaço Público e de Transportes;
12 — Divisão de Higiene Pública e Resíduos Sólidos;
13 — Divisão de Intervenção Social e Voluntariado;
14 — Divisão de Educação;
15 — Divisão de Bibliotecas, Arquivo e Documentação;
16 — Divisão de Cultura e Património;
17 — Divisão de Desporto e Saúde.

C)
1 — Equipa de Projeto de Sustentabilidade do Município, Economia 

Local, Turismo e Emprego;
2 — Equipa de Projeto de Desmaterialização dos Processos de Ur-

banismo do Município;
3 — Equipa de Projeto de Intervenção Cultural e Promoção da Ci-

dadania.
Artigo 2.º

Gabinetes Municipais
1 — Os gabinetes que estão na direta dependência do presidente da 

Câmara, são os que se seguem:
a) Gabinete de Apoio ao Presidente;
b) Gabinete de Eventos, Comunicação e Imagem;
c) Gabinete de Bombeiros Municipais e Heliporto.

Artigo 3.º
Gabinete de Apoio ao Presidente [GAP]

1 — O Gabinete de Apoio ao Presidente é a estrutura de apoio direto 
ao presidente da Câmara, encontrando -se regulado no artigo 43.º, do 
anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

2 — Compete ao Gabinete de Apoio ao Presidente prestar assessoria 
política, técnica e administrativa ao presidente da Câmara, designada-
mente:

a) Assegurar o apoio logístico e de secretariado, necessário ao ade-
quado funcionamento da presidência;

b) Prestar assessoria relativa à definição e prossecução das políticas 
municipais;

c) Preparar a realização de entrevistas, reuniões ou outros eventos 
em que o presidente da Câmara ou outros vereadores devam participar;

d) Assegurar o desenvolvimento das relações institucionais do Municí-
pio com os órgãos e estruturas do poder central, com institutos públicos 
e instituições privadas com atividade relevante no Município, com as 
juntas de freguesia, assim como com outros municípios e associações 
de municípios;

e) Apoiar os órgãos municipais em tudo o que respeita às relações 
institucionais do Município, tendo em vista o correto prosseguimento 
das ações decorrentes dos compromissos assumidos nessa matéria;

f) Recolher as matérias noticiosas com interesse para o Município e 
promover a sua divulgação;

g) Redigir e emitir comunicados de imprensa;
h) Executar outras funções que lhe sejam cometidas por despacho do 

presidente da Câmara.

Artigo 4.º
Gabinete de Eventos, Comunicação e Imagem [GECI]

1 — Ao Gabinete de Eventos, Comunicação e Imagem, compete:
a) Promover e organizar eventos tradicionais de interesse turístico e, 

no mesmo âmbito, incentivar e apoiar a organização de acontecimentos 
promovidos por outras entidades sedeadas no Município;

b) Promover a comunicação entre o Município e os munícipes, es-
timulando o diálogo permanente, a corresponsabilidade coletiva e a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados;

c) Preparar, elaborar e divulgar publicações e informações municipais, 
internas ou externas, periódicas ou não, de caráter geral ou específica;

d) Promover junto da população e das instituições, a imagem do 
Município enquanto instituição ao serviço da comunidade;
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e) Gerir os meios de ação para os efeitos referidos na alínea anterior, 
nomeadamente, a publicidade, merchandising e marketing direto;

f) Recolher as matérias noticiosas com interesse para o Município e 
promover a sua divulgação;

g) Redigir e emitir comunicados de imprensa;
h) Proceder à gestão corrente da inserção da publicidade do Município 

nos diversos meios, bem como dar execução aos planos de ocupação 
de espaços publicitários que sejam propriedade municipal ou que lhe 
estejam, a qualquer título, cedidos;

i) Proceder aos registos audiovisuais dos principais eventos ocorridos 
ou que tenham relação com a atividade municipal;

j) Organizar receções e o protocolo das cerimónias oficiais do Mu-
nicípio;

k) Promover ações com outros municípios ou agências de desen-
volvimento;

l) Divulgar os eventos culturais através da edição da Agenda Cultural 
e de outros meios de comunicação;

m) Desenvolver ações de intercâmbio com as cidades geminadas com o 
Município, bem como promover ações que conduzam a novas geminações;

n) Organizar deslocações oficiais dos eleitos municipais e a receção 
e estadia de convidados oficiais do Município;

o) Implementar e gerir uma imagem de marca do Município integrada 
numa estratégia global de comunicação;

p) Promover estudos de opinião, tendo como objetivo a criação de 
um sistema de avaliação contínua das expectativas e grau de satisfação 
dos munícipes.

2 — Compete, também, ao Gabinete de Eventos, Comunicação e 
Imagem:

a) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 
económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

b) Elaborar propostas e pareceres sobre as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento do Município, nas áreas da sua competência;

c) Assegurar a publicitação das deliberações dos órgãos da Autarquia, 
tal como prescreve o artigo 56.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro;

d) Executar outras funções que lhe sejam cometidas por despacho do 
presidente da Câmara.

Artigo 5.º
Gabinete de Bombeiros Municipais e Heliporto [GBMH]

1 — O Gabinete de Bombeiros Municipais e Heliporto integra, o 
Corpo de Bombeiros e o Serviço de Heliporto.

2 — O Coordenador do Gabinete Bombeiros Municipais e Heliporto 
é o Comandante dos Bombeiros e por inerência o Comandante Ope-
racional Municipal conforme estatuído no n.º 5, do artigo 13.º, da Lei 
n.º 65/2007, de 12 de novembro.

3 — O Corpo de Bombeiros é uma subunidade orgânica tecnicamente 
organizada, preparada e equipada para o cabal exercício das missões 
que lhe são cometidas, nos termos da lei.

4 — Ao Corpo de Bombeiros, no exercício da sua missão, compete:
a) O combate a incêndios;
b) O socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desa-

bamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades;
c) O socorro a náufragos e busca subaquática;
d) O socorro e transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência 

pré -hospitalar no âmbito do serviço integrado de emergência médica;
e) A prevenção contra incêndios em edifícios públicos, casas de espe-

táculos e de divertimento público e outros recintos, mediante solicitação 
e de acordo com as normas em vigor, nomeadamente durante a realização 
de eventos com aglomeração de público;

f) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de 
prevenção e segurança contra risco de incêndios e outros sinistros;

g) A participação noutras ações, para as quais estejam tecnicamente 
preparados e se enquadrem nos seus fins específicos;

h) O exercício de atividades de formação cívica, com especial inci-
dência nos domínios de prevenção contra incêndios e outros acidentes 
domésticos;

i) A colaboração em outras atividades de proteção civil, no âmbito do 
exercício das funções específicas que lhe forem cometidas;

j) A articulação e colaboração com a Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil.

5 — O Corpo de Bombeiros pode integrar voluntários, com o enqua-
dramento que estiver estabelecido no regulamento interno que os rege 
e na observância da lei em vigor.

6 — O Corpo de Bombeiros organiza -se de acordo com o princípio 
da unidade de comando.

7 — Ao comando do Corpo de Bombeiros na sua estrita ligação com 
o presidente da Câmara, compete, também:

a) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 
económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

b) Elaborar propostas e pareceres sobre as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento do Município, nas áreas da sua competência;

c) Proceder à avaliação anual do pessoal afeto ao Corpo de Bom-
beiros.

8 — Compete, ainda, ao Gabinete dos Bombeiros Municipais e Heli-
porto praticar todos os atos não explicitamente referidos mas necessários 
e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua atividade e que 
visem a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados 
pelo presidente da Câmara.

9 — O Coordenador do Gabinete dos Bombeiros Municipais e He-
liporto é equiparado para efeitos remuneratórios a diretor de departa-
mento municipal como decorre da tipificação do Corpo de Bombeiros 
do Município (CB3) e do disposto na alínea a) do n.º 2, do artigo 12.º, 
da Lei n.º 106/2002, de 13 abril.

Artigo 6.º
Divisões

1 — As divisões são lideradas por pessoal dirigente, provido nos 
termos da lei, pela Câmara Municipal, que é responsável pela área de 
atividade correspondente ao serviço que dirige.

2 — As divisões que estão na direta dependência da Direção Municipal 
de Administração Geral são as que se seguem:

a) Divisão Jurídica e de Contencioso;
b) Divisão de Proteção Civil e de Vigilância;
c) Divisão de Informática e Administração de Sistemas.

3 — As divisões que integram o Departamento de Administração e 
Finanças são as que se seguem:

a) Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade;
b) Divisão de Finanças, Património e Aprovisionamento;
c) Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização.

4 — As divisões que integram o Departamento de Planeamento e 
Administração do Território são as que se seguem:

a) Divisão de Planeamento e de Informação Geográfica e Cadastro;
b) Divisão de Urbanização e de Edificação.

5 — As divisões que integram o Departamento de Obras e Gestão de 
Infraestruturas Municipais são as que se seguem:

a) Divisão de Edifícios, Equipamentos e Energia;
b) Divisão de Saneamento Básico, Rede Viária e Trânsito.

6 — As divisões que integram o Departamento de Ambiente e Serviços 
Urbanos são as que se seguem:

a) Divisão de Ambiente, Espaço Público e de Transportes;
b) Divisão de Higiene Pública e Resíduos Sólidos.

7 — As divisões que integram o Departamento de Educação e De-
senvolvimento Sociocultural, são as que se seguem:

a) Divisão de Educação;
b) Divisão de Intervenção Social e Voluntariado;
c) Divisão de Bibliotecas, Arquivo e Documentação;
d) Divisão de Cultura e Património;
e) Divisão de Desporto e Saúde.

Artigo 7.º
Divisão Jurídica e de Contencioso [DJC]

1 — A Divisão Jurídica e de Contencioso tem por missão zelar 
pela legalidade da atuação do Município, prestando apoio, asses-
soria jurídica e acompanhamento forense sobre matéria processual 
de índole jurídica, bem como emitir pareceres quando solicitado, 
assim como monitorizar a conformidade dos atos administrativos 
municipais.
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2 — À Divisão Jurídica e de Contencioso, para além do estabelecido 
no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, compete:

a) Assegurar à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal o secre-
tariado e apoio técnico -administrativo que lhe seja solicitado;

b) Prestar assessoria jurídica ao presidente da Câmara, aos serviços do 
Município e aos órgãos autárquicos sempre que solicitado para o efeito;

c) Emitir pareceres de natureza jurídica sobre matérias respeitantes 
aos serviços do Município;

d) Assegurar e concorrer para o aperfeiçoamento técnico -jurídico dos 
atos administrativos municipais;

e) Participar na elaboração de regulamentos, posturas, despachos e 
ordens de serviços dimanados do presidente da Câmara;

f) Assegurar a instrução de processos disciplinares;
g) Promover a defesa contenciosa e ou judicial dos interesses do 

Município;
h) Colaborar com o Ministério Público nos processos de expropriação 

litigiosa, organizar e acompanhar, em toda a sua fase administrativa, os 
mesmos processos;

i) Exercer as demais competências de âmbito jurídico, que por des-
pacho do presidente da Câmara lhe forem cometidas;

j) Proceder ao tratamento, classificação e organização de legislação, 
jurisprudência e doutrina com relevância municipal e proceder à sua 
divulgação junto das unidades orgânicas;

k) Assegurar o exercício das competências cometidas por lei ao Mu-
nicípio relativo ao recenseamento militar, assim como aos atos eleitorais 
e referendários;

l) Preparar e acompanhar a celebração e promover o adequado arqui-
vamento dos contratos em que a Câmara seja outorgante, assim como 
de protocolos e outros atos formais;

m) Passar certidões e fotocópias mediante despacho superior;
n) Passar atestados e termos de justificação administrativa, quando 

autorizados;
o) Afixar editais, anúncios, avisos e outros documentos a publicar 

nos locais e suportes a esse fim destinados;
p) Assegurar o expediente da Delegação da Inspeção -Geral dos Es-

petáculos e Atividades Culturais;
q) Colaborar com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na emissão 

de certificados de registo de cidadão europeu.

3 — Compete, ainda, à Divisão Jurídica e de Contencioso praticar 
todos os atos não explicitamente referidos mas necessários e inerentes, 
ao cabal e completo desempenho da sua missão e que visem a prosse-
cução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo presidente 
da Câmara.

Artigo 8.º
Divisão de Proteção Civil e de Vigilância [DPCV]

1 — A Divisão de Proteção Civil e de Vigilância (DPCV) integra o 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), cuja organização, enqua-
dramento institucional e operacional se encontra estabelecido na Lei 
n.º 65/2007, de 12 de novembro e o Serviço de Vigilância e Proteção 
do Património (SVPP).

2 — Os municípios são dotados de Serviço Municipal de Proteção 
Civil, responsável pela prossecução das atividades de proteção civil no 
âmbito municipal conforme estatuído no n.º 1, do artigo 19.º, da Lei 
n.º 65/2007, de 12 de novembro.

3 — O Serviço Municipal de Proteção Civil é dirigido pelo presidente 
da Câmara podendo ser delegada essa competência, tal como previsto 
no n.º 3, do artigo 9.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro.

4 — Ao Serviço Municipal de Proteção Civil, compete:
a) Assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de 

proteção civil, bem como tratar e divulgar toda a informação recebida 
relativa à proteção civil municipal;

b) Acompanhar a elaboração e atualizar o plano municipal de emer-
gência e os planos especiais;

c) Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios 
e dos recursos existentes no Município, com interesse para o Serviço 
Municipal de Proteção Civil;

d) Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e con-
sequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais, que possam afetar 
o Município;

e) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes 
ocorridas no Município;

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) Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados;
i) Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros;
j) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança;

k) Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas 
dirigidas a segmentos específicos da população alvo;

l) Fomentar o voluntariado em proteção civil;
m) Assegurar a pesquisa, análise e difusão da documentação com 

importância para a proteção civil;
n) Divulgar a missão e estrutura do Serviço Municipal de Proteção 

Civil, bem como promover e incentivar ações de divulgação sobre 
proteção civil junto dos munícipes com vista à adoção de medidas de 
autoproteção;

o) Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as orien-
tações, medidas preventivas e procedimentos a ter pela população para 
fazer face à situação;

p) Exercer as demais competências previstas na lei.

5 — A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) é o organismo 
que assegura que todas as atividades e instituições de âmbito munici-
pal imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e 
assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe, 
se articulem entre si, de acordo com estatuído no n.º 1, do artigo 3.º, da 
Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro.

6 — Compete ao SMPC assegurar o funcionamento da Comissão 
Municipal de Proteção Civil.

7 — Compete, ainda, ao Serviço Municipal de Proteção Civil, no 
âmbito da defesa da floresta contra incêndios e tendo em conta as 
competências previstas no Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 
Decreto -Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro e Lei n.º 20/2009, de 12 de 
maio, o seguinte:

a) Acompanhar e prestar informação no âmbito dos instrumentos de 
apoio à floresta;

b) Participar nos processos de planeamento e de ordenamento dos 
espaços rurais e florestais;

c) Assegurar as tarefas inerentes ao Gabinete Técnico Florestal (GTF) 
nomeadamente de planeamento, operacional, gestão e controlo, admi-
nistrativas, formação e treino;

d) Apoiar o funcionamento da Comissão Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (CMDFCI), estrutura de articulação, planea-
mento e ação que tem como missão a coordenação de programas de 
defesa da floresta com atribuições definidas n.º 2, do artigo 3.º -B, do 
Decreto -Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro;

e) Elaboração dos planos municipais de defesa da floresta contra 
incêndios;

f) Acompanhamento dos trabalhos de gestão de combustíveis de 
acordo com o artigo 15.º, do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 junho;

g) Assegurar o desenvolvimento local das ações de defesa da floresta 
contra incêndios e promover a sua execução;

h) Assegurar, em matéria de incêndios florestais, em situação de 
acidente grave ou catástrofe o apoio técnico à Comissão Municipal de 
Proteção Civil;

i) Elaborar o plano de ação para a equipa de sapadores florestais;
j) Assegurar a operacionalização da equipa municipal de intervenção 

florestal (EMIF);
k) Proceder ao registo cartográfico anual de todas as ações de gestão 

de combustíveis;
l) Fornecer ao serviço de informação geográfica e cadastro os ele-

mentos que contribuam para o desenvolvimento do processo de geor-
referenciação das áreas florestais do Município.

8 — Compete, também, ao Serviço Municipal de Proteção Civil, 
apoiar o funcionamento dos seguintes conselhos:

a) Conselho Cinegético e da Conservação da Fauna, órgão consultivo 
de nível municipal, com as competências definidas no artigo 158.º do 
Decreto -Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro;

b) Conselho Municipal de Segurança, entidade de âmbito munici-
pal com funções de natureza consultiva, de articulação, informação e 
cooperação com objetivos e competências definidas nos artigos 3.º e 
4.º, da Lei n.º 33/98, de 18 de julho.

9 — Compete, outrossim, à Divisão de Proteção Civil e de Vigilância:
a) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 

económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

b) Elaborar propostas para o Orçamento e Grandes Opções do Plano 
do Município, na área da sua competência.

10 — Na dependência direta do Chefe de Divisão de Proteção Civil 
e de Vigilância a quem compete observar o disposto no estabelecido no 
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artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto funciona o Serviço de 
Vigilância e Proteção do Património [SVPP] que se obriga a:

a) Guardar os edifícios e equipamentos públicos do Município;
b) Vigiar os espaços públicos ou abertos ao público, em áreas pre-

viamente definidas;
c) Zelar pelos bens patrimoniais móveis e imóveis do Município e 

que sejam confiados à sua guarda;
d) Informar superiormente todas as anomalias verificadas no cum-

primento das obrigações decorrentes da sua atividade;
e) Promover as ações necessárias com vista ao exercício da atividade 

de guarda -noturno na área do município, em articulação com a Divisão 
de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização.

11 — Mais compete à Divisão de Proteção Civil e de Vigilância 
praticar todos os atos não explicitamente referidos mas necessários e 
inerentes, ao cabal e completo desempenho da missão que a lei, espe-
cificamente lhe atribui, e que visem a prossecução dos objetivos que 
anualmente lhe forem fixados pelo presidente da Câmara.

Artigo 9.º
Divisão de Informática e Administração de Sistemas [DIAS]

1 — A Divisão de Informática e Administração de Sistemas tem por 
missão planear, instalar e fazer a gestão dos sistemas integrados de 
informação e comunicação, nomeadamente nas redes, na segurança, no 
hardware e no software, de acordo com a estratégia de desenvolvimento 
organizacional do Município.

2 — À Divisão de Informática e Administração de Sistemas, para além 
do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, compete:

a) Promover a melhoria das condições de instalação e de equipa-
mento dos serviços, de acordo com as prioridades operacionais, as 
necessidades do aumento da produtividade do trabalho e da segurança 
dos trabalhadores, bem como do respeito por critérios de racionalização 
económico -financeira;

b) Implementar e gerir o plano de informatização dos serviços do 
Município, assegurando a manutenção e exploração dos equipamentos 
instalados, incluindo os sistemas de proteção, segurança, acesso e redes 
de comunicação;

c) Analisar, de modo sistemático, as necessidades e definir priori-
dades dos diversos serviços quanto a soluções informáticas, propondo 
e supervisionando tecnicamente, todos os processos de aquisição de 
equipamento e de suportes lógicos;

d) Assegurar a ligação funcional com os serviços utilizadores de 
equipamento informático e destes entre si;

e) Definir uma estratégia de desenvolvimento dos sistemas de informa-
ção que assegure a integração de fluxos vitais de informação e dê resposta 
às necessidades dos diferentes órgãos e estruturas municipais;

f) Gerir e assegurar a instalação do software aplicacional integrado nos 
sistemas de informação aprovados, promovendo a sua interligação funcional;

g) Gerir e operar os sistemas municipais de telecomunicações, com-
preendendo as redes telefónicas e de dados;

h) Assegurar o desenvolvimento das atribuições municipais no domí-
nio do acesso às infraestruturas de redes de comunicações eletrónicas 
e telecomunicações, nos termos do Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de 
maio com as alterações estabelecidas na Lei n.º 47/2013, de 10 de julho, 
e demais diplomas aplicáveis;

i) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos económico-
-financeiros que sustentem a opção de contratação de serviços externos no 
âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração de documentos neces-
sários ao lançamento de processos pré -contratuais, e prestar a colaboração 
técnica necessária com vista à sustentação das decisões de adjudicação;

j) Elaborar propostas e pareceres sobre as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento do Município, nas áreas da sua competência;

k) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados em regime 
de outsourcing, ínsito no ciclo anual da gestão orçamental do Município;

l) Colaborar no desenvolvimento do Sistema de Informação Geográ-
fica do Município.

3 — Compete, ainda, à Divisão de Informática e Administração de 
Sistemas praticar todos os atos não explicitamente referidos mas neces-
sários e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que 
visem a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados 
pelo presidente da Câmara.

Artigo 10.º
Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade [DGPQ]

1 — A Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade tem por missão 
gerir as relações de trabalho e os processos de recrutamento e seleção 
dos trabalhadores do Município, criando as condições e os instrumentos 
necessários à aplicação dos princípios de higiene e segurança no trabalho, 

de valorização pessoal e profissional dos trabalhadores, bem como asse-
gurar a implementação e a certificação do sistema de gestão da qualidade.

2 — À Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade, para além do 
estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, compete:

a) Executar as ações administrativas relativas aos procedimentos 
concursais, recrutamento, provimento, mobilidade, formação e cessação 
de funções dos trabalhadores;

b) Elaborar informações relativas a encargos salariais, trabalho extra-
ordinário, deslocação em serviço, comparticipações por doença, aciden-
tes em serviço e de trabalho e outros abonos e subsídios, tendo em vista 
suportar a tomada de decisão para a sua racionalização;

c) Gerir o processo de controlo de assiduidade dos trabalhadores;
d) Gerir o processo de elaboração do mapa anual de férias, bem como 

a respetiva execução;
e) Organizar e manter atualizados os processos individuais dos tra-

balhadores;
f) Efetuar o processamento dos vencimentos e outras remunerações 

e abonos;
g) Efetuar a atualização permanente do registo de trabalhadores com 

acumulação de funções;
h) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 

económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

i) Elaborar propostas sobre as Grandes Opções do Plano e Orçamento 
do Município, nas áreas da sua competência;

j) Elaborar o balanço social;
k) Realizar o levantamento de necessidades e colaborar na definição 

de prioridades de formação e aperfeiçoamento profissional dos traba-
lhadores do Município e elaborar para aprovação o Plano Anual de 
Formação, assim como o respetivo relatório de avaliação;

l) Planear e organizar as ações de formação internas e externas tendo 
em vista a valorização profissional e a validação de competências dos 
funcionários e a elevação dos índices de preparação, necessários ao exer-
cício de funções e à melhoria do funcionamento dos diferentes serviços;

m) Promover ações no âmbito da higiene e segurança no trabalho de 
acordo com a legislação, zelando pelo seu cumprimento;

n) Proceder à inspeção dos locais de trabalho para observação do am-
biente e seus efeitos na saúde, identificando e avaliando eventuais riscos;

o) Gerir e desenvolver o sistema de gestão da qualidade da Câmara 
Municipal;

p) Promover e acompanhar auditorias no domínio da qualidade;
q) Contribuir para o desenvolvimento organizacional, suportado nas 

políticas de gestão da qualidade e da certificação dos serviços;
r) Participar na definição da estratégia de gestão de pessoas, assegu-

rando a respetiva implementação;
s) Elaborar propostas e pareceres sobre as Grandes Opções do Plano 

e Orçamento do Município, nas áreas da sua competência.

3 — Compete, também, à Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade 
gerir o processo de implementação, aplicação contínua e avaliação do Sistema 
Integrado de Avaliação e Desenvolvimento da Administração Pública (SIA-
DAP 1, 2 e 3), garantindo a correta aplicação dos respetivos instrumentos.

4 — Compete, ainda, à Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade 
praticar todos os atos não explicitamente referidos mas necessários e 
inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que visem 
a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo 
respetivo diretor de Departamento Municipal.

Artigo 11.º
Divisão de Finanças, Património e Aprovisionamento [DFPA]
1 — A Divisão de Finanças, Património e Aprovisionamento tem 

por missão a gestão da atividade financeira do Município, com espe-
cial relevância para as operações de crédito e patrimoniais realizadas, 
assegurando, simultaneamente, a gestão e centralização da informação 
relativa ao património municipal, bem como conduzir os processos de 
aquisição de bens e serviços, respeitando os melhores critérios de gestão 
económica, financeira e de qualidade.

2 — À Divisão de Finanças, Património e Aprovisionamento, para 
além do disposto no estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto compete:

a) Colaborar na preparação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara, bem como nas suas revisões e alterações;

b) Organizar os documentos de prestação de contas e recolher todos 
os elementos que à mesma digam respeito;

c) Assegurar todas as operações de contabilidade estabelecidas por lei 
e desenvolver as demais escriturações contabilistas julgadas necessárias 
a uma correta e eficaz gestão financeira;
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d) Elaborar balancetes mensais;
e) Assegurar o recebimento de todas as receitas e o pagamento de 

todas as despesas devidamente autorizadas;
f) Determinar os custos de cada serviço e estabelecer e manter uma 

estatística financeira necessária a um efetivo controlo de gestão;
g) Elaborar periodicamente relatórios que sistematizem aspetos rele-

vantes da gestão financeira municipal, mantendo atualizado o plano de 
tesouraria, assim como a capacidade de endividamento do Município;

h) Elaborar estudos de natureza económico -financeira que fundamen-
tem decisões relativas a operações de crédito;

i) Propor aos órgãos do Município medidas ou orientações que visem 
o aumento da receita, a contenção da despesa, a eficácia e a economici-
dade da sua execução e as motivações de ordem técnico -financeira que 
fundamentem as decisões relativas a operações de crédito;

j) Cumprir e fazer cumprir a aplicação da LCPA (Lei dos Compro-
missos e Pagamentos em Atraso);

k) Fazer a aplicação criteriosa da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro;
l) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens 

móveis e imóveis do Município, incluindo baldios, prédios urbanos 
e outros;

m) Promover a inscrição nas matrizes prediais e na Conservatória do 
Registo Predial de todos os bens imobiliários do Município;

n) Efetuar o registo de todos os bens, incluindo obras de arte e mo-
biliário, existentes nos serviços;

o) Proceder às operações de eliminação e alienação de bens patrimo-
niais, aquando da sua deterioração ou inutilização;

p) 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;

q) Assegurar as tarefas relativas à aquisição de bens e serviços necessários 
à prossecução das atividades municipais planeadas, através dos procedi-
mentos adequados para o efeito, competindo -lhe nesse âmbito a prepa-
ração e consequente tramitação administrativa dos respetivos processos;

r) Desenvolver e gerir um sistema centralizado de contratação que 
potencie a capacidade negocial do Município, a eficiência e racionalidade 
da contratação e da integração das necessidades de bens, de serviços e 
de plataformas tecnológicas para o efeito;

s) Desenvolver estudos que permitam criar um sistema de controlo e 
de análise de custos de aquisição de bens e serviços;

t) Assegurar o armazenamento e gestão material dos bens, bem como 
o seu fornecimento aos diversos serviços municipais, mediante requi-
sição própria;

u) Implementar e desenvolver os meios adequados e conducentes 
com vista à utilização da plataforma informática nos procedimentos 
adjudicação e contratação de bens e serviços;

v) Promover o estabelecimento de sistemas de seguros adequados à 
realidade municipal, gerindo a carteira de seguros.

3 — Compete, ainda, à Divisão de Finanças, Património e Aprovi-
sionamento praticar todos os atos não explicitamente referidos mas 
necessários e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão 
e que visem a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem 
fixados pelo respetivo diretor de Departamento Municipal.

Artigo 12.º
Divisão de Controlo de Atividades Económicas 

e Fiscalização [DCAEF]
1 — A Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização 

tem por missão garantir as tarefas relativas à instrução e preparação da 
decisão sobre o licenciamento das atividades económicas e gestão de 
serviços públicos municipais, promovendo a agilização de processos 
bem como garantir a célere organização e instrução de processos de 
contraordenação em conformidade com a lei e proceder, quer ao con-
trolo regular e preventivo, quer à fiscalização de todas matérias da sua 
competência em todo o território municipal.

2 — À Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização 
para além do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto compete:

a) Instruir e propor, de acordo com regulamento próprio, a atribuição 
de lugares de terrado dos mercados e feiras, efetuar as cobranças das 
respetivas taxas, bem como manter atualizado o registo de assiduidade 
dos feirantes;

b) Instruir e propor, de acordo com regulamento próprio, as condições 
e a localização da atividade de venda ambulante e efetuar a cobrança 
das respetivas taxas;

c) Cooperar com os serviços municipais da área da administração 
do território na definição da localização e requisitos funcionais tendo 
em vista a criação de novos mercados e outras instalações relativas ao 
abastecimento público;

d) Assegurar o serviço de metrologia municipal;

e) Instruir os processos e propor, de acordo com o regulamento próprio, 
o licenciamento municipal de anúncios publicitários e manter atualizado 
o respetivo registo;

f) Instruir e propor, de acordo com o regulamento próprio, os processos 
de licenciamento da ocupação do espaço público para fins comerciais e 
outros, exceto obras, bem como manter atualizados os respetivos registos;

g) Rececionar, instruir e proceder à análise de processos de mera 
comunicação prévia e de comunicação prévia com prazo, de ocupação 
de espaço público;

h) Manter atualizados os recenseamentos dos estabelecimentos co-
merciais, restauração e bebidas e de prestação de serviços;

i) Rececionar, instruir e proceder à análise de processos de mera 
comunicação prévia de horário de funcionamento;

j) Realizar todas as operações decorrentes da aplicação do ‘Licencia-
mento Zero’, através do Balcão do Empreendedor;

k) Assegurar o funcionamento do serviço municipal de defesa do 
consumidor;

l) Assegurar a cobrança e elaborar as listas dos inquilinos dos imóveis 
municipais arrendados para fins sociais;

m) Proceder à organização dos processos para a atribuição do direito 
de exploração dos estabelecimentos propriedade do Município;

n) Instruir e propor, nos termos da lei, o licenciamento da atividade 
de táxis;

o) Instruir e propor, de acordo com a legislação, os processos de 
concessão dos circuitos de comboio rodoviário turístico e emitir os 
respetivos alvarás;

p) Emitir e proceder a renovação das cartas de caçador;
q) Emitir declarações de substituição sobre características de ciclo-

motores e de condução dos mesmos;
r) Instruir os processos de pedido de licenças de ruído, com emissão 

do respetivo alvará;
s) Assegurar a faturação dos consumos de água e a sua respetiva 

cobrança, bem como das tarifas de ligação e de utilização das redes de 
saneamento, recolha de resíduos sólidos e outras tarifas por serviços 
prestados e cobrados conjuntamente com a água;

t) Elaborar listas de consumidores que não efetuaram nos prazos 
legais, o pagamento das faturas de água e das tarifas de ligação e utili-
zação das redes de saneamento de águas residuais, bem como recolha 
de resíduos sólidos e outras tarifas por serviços prestados e cobrados 
conjuntamente com a água;

u) Assegurar o registo de inumações, cremações, exumações, trasla-
dações e concessões de terrenos dos cemitérios municipais;

v) Assegurar, nos termos da lei, o registo dos ascensores, monta -cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes existentes no Município de Loulé, 
bem como a realização de inspeções às suas condições de funcionamento;

w) Garantir o registo e manutenção de todos os ascensores, monta-
-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, instalados em equipa-
mentos municipais;

x) Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos ou decisões dos 
órgãos do Município;

y) Fiscalizar o cumprimento das normas de âmbito nacional ou regional 
cuja competência de aplicação e ou de fiscalização caiba ao Município;

z) Elaborar autos de notícia de contraordenação ou transgressão por 
infrações às normas referidas nas alíneas anteriores;

aa) Instruir processos de contraordenação quando superiormente 
determinado;

bb) Promover a fiscalização sistemática do cumprimento das ações 
licenciadas ou de outras que a lei venha a definir como competência 
municipal, em todo a território municipal;

cc) Proceder à gestão corrente dos mercados e feiras, assegurando a sa-
tisfação dos melhores requisitos de funcionalidade, higiene e organização, 
bem como o estrito cumprimento dos regulamentos em vigor a aplicar;

dd) Proceder ao controlo regular e preventivo nos diversos domínios 
de utilização, ocupação e uso do território municipal, de forma a detetar 
situações irregulares, tendo em vista evitar factos consumados, autuando 
todas as infrações detetadas;

ee) Instruir e propor, de acordo com a legislação e os regulamentos 
municipais, o licenciamento da atividade de guarda -noturno, de acam-
pamentos ocasionais, de exploração de máquinas de diversão;

ff) Dar pareceres relativos a ‘confrontações’ com caminhos municipais 
e outras vias;

gg) Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos municipais e da apli-
cação das normas legais, designadamente nos domínios do urbanismo, 
da defesa e proteção dos recursos cinegéticos e da qualidade de vida 
dos munícipes;

hh) Garantir o cumprimento das leis e regulamentos que envolvam 
competências municipais de fiscalização;

ii) Proceder à análise e emitir informações sobre participações, re-
clamações e queixas de particulares, acompanhando o respetivo desen-
volvimento, com vista à sua resolução e, se necessário, encaminhar os 
processos em causa para cada serviço competente na matéria;
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jj) Fiscalizar feiras e mercados, venda ambulante, ocupação da via 
pública e publicidade;

kk) Efetuar/Executar 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, procedendo às notificações legalmente previstas;

ll) Proceder a quaisquer notificações, intimações e citações pessoais, 
ordenadas por despacho do presidente da Câmara.

3 — À Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização, 
compete, a nível contraordenacional:

a) Organizar e acompanhar, em todos os seus trâmites, a instrução 
dos processos de contraordenação, em que a aplicação das coimas e 
eventuais sanções acessórias seja de competência da Câmara Municipal, 
desenvolvendo todos os atos necessários desde a instrução dos mesmos 
à elaboração da minuta de despacho da decisão;

b) Assegurar as ligações funcionais com os serviços responsáveis 
pela elaboração de autos de notícia/participações, bem como com to-
dos os intervenientes nos processos de contraordenações e respetivos 
mandatários;

c) Promover a audição dos arguidos em processos de contraordenação 
a tramitar por outras autarquias, sempre que estas nos termos legais o 
solicitem;

d) Cumprir deprecadas;
e) Assegurar a preparação do envio dos processos de contraordenações 

para o órgão de autoridade judicial competente, em sede de execução 
ou recurso;

f) Certificar matéria decorrente dos processos de contraordenações 
pendentes e findos;

g) Proceder à emissão e registo de guias de receita;
h) Assegurar o arquivamento dos processos;
i) Emitir mandados de notificação;
j) Prestar apoio às juntas de freguesia a nível do procedimento con-

traordenacional.

4 — À Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização, 
compete ainda:

a) Adotar todos os procedimentos relacionados com a recolha e alie-
nação dos veículos em fim de vida, abandonados na via pública e sem 
interesse para o Estado;

b) Elaborar propostas e pareceres sobre as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento do Município, nas áreas da sua competência;

c) Assegurar através do processo de execução fiscal, a cobrança coerciva 
de dívidas, para o qual o Município seja competente, nos termos da lei;

d) Superintender na organização, administração e gestão dos serviços 
descentralizados da administração autárquica que configuram uma lógica 
de subsidiariedade, em especial na Delegação de Almancil e no Centro 
Autárquico de Quarteira.

5 — A Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização 
integra o Serviço de Execuções Fiscais.

a) Considera -se para efeito do presente regulamento, órgão de exe-
cução fiscal o presidente da Câmara Municipal;

b) As funções do órgão de execução fiscal, podem, no entanto, ser 
atribuídas ao responsável do Serviço de Execuções Fiscais.

6 — Compete, ainda, à Divisão de Controlo de Atividades Económicas 
e Fiscalização praticar todos os atos não explicitamente referidos mas 
necessários e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão 
e que visem a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem 
fixados pelo respetivo diretor de Departamento Municipal.

Artigo 13.º
Divisão de Planeamento e de Informação Geográfica 

e Cadastro [DPIGC]
1 — A Divisão de Planeamento e de Informação Geográfica e Cadastro 

tem por missão elaborar estudos e planos municipais de ordenamento do 
território considerados indispensáveis para o planeamento e programação 
de ações de índole urbanística e para o desenvolvimento sustentável do 
Município, bem como assegurar e gerir um sistema de informação geo-
gráfica que permita uma contínua e atualizada informação cartográfica 
sobre todo o território municipal, promovendo a sua divulgação, bem 
como colaborar na atualização do registo cadastral no Município.

2 — À Divisão de Planeamento e Informação Geográfica, para além 
do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
compete:

a) Promover a elaboração de estudos específicos e estratégicos que 
visem o desenvolvimento integrado e sustentável do concelho, de modo 
a maximizar os recursos existentes;

b) Elaborar estudos e apreciar projetos estruturantes que visem o 
ordenamento do território e que possibilitem a tomada de decisões por 
parte do presidente da Câmara;

c) Manter atualizado o conhecimento dos programas de apoio ao 
ordenamento do território municipal, bem como dos procedimentos 
necessários à sua mobilização;

d) Assegurar a informação sobre iniciativas, estudos e planos da 
administração central, regional e local com incidência sobre o desen-
volvimento local e regional;

e) Assegurar os contactos e participar em soluções de âmbito inter-
municipal e regional com as entidades respetivas;

f) Articular os planos e projetos municipais com outros de índole 
supramunicipal;

g) Promover a criação de uma base de dados de apoio ao planeamento 
estratégico;

h) Desenvolver uma prática de planeamento assente nos princípios 
da sustentabilidade do Município;

i) Elaborar e ou acompanhar a elaboração, aprovação, execução, 
avaliação e revisão dos planos municipais e intermunicipais de or-
denamento do território e assegurar o acompanhamento dos outros 
instrumentos de gestão do território, em articulação com os demais 
serviços municipais;

j) Assegurar a revisão do PDM e os contactos com a administração 
central, garantindo a sua compatibilização com as orientações de âmbito 
nacional e regional e a articulação do Plano, com as operações municipais 
de gestão fundiária;

k) Promover a elaboração dos estudos setoriais necessários ao desen-
volvimento do processo de planeamento urbanístico;

l) Incentivar a criação de instrumentos de planeamento urbanístico e 
de ordenamento do território municipal;

m) Dotar o município de planos de salvaguarda e valorização do 
património edificado e cultural;

n) Promover, em colaboração com outras unidades orgânicas, a ela-
boração de estudos ou planos às mesmas respeitantes, nomeadamente 
a nível de infraestruturas e equipamentos coletivos, de modo a garantir 
os objetivos e estratégias gerais planeadas para o Município;

o) Promover, em colaboração com outros organismos, a elaboração de 
instrumentos de planeamento e ordenamento de índole supramunicipal;

p) Colaborar com as outras unidades orgânicas, no acompanhamento 
dos estudos de impacte ambiental e no processo de avaliação de impacte 
ambiental;

q) Promover o melhoramento da coordenação, planeamento e pro-
gramação de ações de índole urbanística;

r) Apreciar e emitir parecer sobre pedreiras, bem como emitir parecer 
sobre outras matérias no âmbito das competências da divisão, nomea-
damente no que respeita ao licenciamento de operações de loteamento 
e edificação.

3 — À Divisão de Planeamento e de Informação Geográfica e Ca-
dastro, compete, a nível de dos sistemas de informação geográfica e 
de cadastro:

a) Desenvolver e consolidar o Sistema de Informação Geográfica 
do Município, em articulação com as restantes unidades orgânicas de 
forma a garantir, em permanência, dados atualizados para as decisões e 
intervenções da administração municipal, nomeadamente as previstas 
para o cumprimento da legislação em vigor;

b) Desenvolver o processamento de informação georreferenciada 
para apoio à elaboração dos planos municipais de ordenamento do 
território;

c) Desenvolver o processamento de toda a restante informação 
georrefe renciável;

d) Assegurar a gestão do software específico, em articulação com a 
Divisão Municipal de Informática e Administração de Sistemas;

e) Promover a elaboração e manter atualizada a cartografia digital e 
temática necessária ao apoio das funções de gestão do Município;

f) Acompanhar a realização do cadastro do Município;
g) Criar e manter uma base de dados com informação estatística 

produzida no processo de licenciamento e autorização de loteamentos, 
obras de urbanização e obras particulares;

h) Proceder ao registo cartográfico do licenciamento e autorização 
de loteamentos, obras de urbanização e obras particulares e utilização 
de espaços edificados;

i) Participar na revisão e atualização do PDM (Plano Diretor Mu-
nicipal);

j) Colaborar com a Divisão Municipal de Informática e Administração 
de Sistemas no cumprimento das obrigações decorrentes da aplicação do 
Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, com as alterações estabelecidas 
na Lei n.º 47/2013, de 10 de julho, particularmente no que respeita ao 
registo cadastral das infraestruturas que integram o domínio municipal;

k) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 
económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
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ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

l) Elaborar propostas para o Orçamento e Grandes Opções do Plano, 
na área da sua competência.

4 — Compete, ainda, à Divisão de Planeamento e de Informação 
Geográfica e Cadastro praticar todos os atos não explicitamente referidos 
mas necessários e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua 
missão e que visem a prossecução dos objetivos que anualmente lhe 
forem fixados pelo diretor de Departamento Municipal.

Artigo 14.º
Divisão de Urbanização e Edificação [DUE]

1 — A Divisão de Urbanização e Edificação tem por missão emitir 
parecer sobre todas as pretensões no domínio dos loteamentos e obras de 
urbanização, instruindo e emitindo pareceres sobre todas as pretensões 
no domínio dos processos de edificação das obras particulares.

2 — À Divisão de Urbanização e Edificação, para além do estabele-
cido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, compete a nível 
dos loteamentos e das obras da urbanização:

a) Proceder ao controlo do processo de urbanização do território, 
nas componentes de apreciação, licenciamento, comunicação prévia, 
autorização e gestão dos processos de loteamento e obras de urbanização;

b) Apreciar e emitir pareceres sobre os pedidos de informação prévia 
de projetos de loteamento;

c) Apreciar os projetos de loteamento e os projetos de obras de urba-
nização, bem como propor a aprovação de prescrições a que as mesmas 
devam obedecer;

d) Fiscalizar a execução das obras de urbanização, arruamentos e 
espaços exteriores, em articulação com as outras unidades orgânicas 
intervenientes, bem como fiscalizar e inspecionar as operações urba-
nísticas em articulação com as outras unidades orgânicas;

e) Promover vistorias às receções provisórias e definitivas das ope-
rações de loteamento e obras de urbanização, em articulação com as 
outras unidades orgânicas intervenientes;

f) Promover a regularização genérica e globalizante dos processos 
de urbanização e compatibilizar e articular os diversos projetos de 
loteamento;

g) Colaborar com a Divisão de Planeamento e de Informação Geográ-
fica e Cadastro, na disponibilização dos dados necessários para o desen-
volvimento do Sistema de Informação Geográfica do Município;

h) Criar e manter atualizada uma base de dados relativa às licenças 
de loteamento e às autorizações para execução de obras de urbanização 
com vista à monitorização e avaliação dos indicadores do desenvolvi-
mento urbano.

3 — À Divisão de Urbanização e Edificação, compete a nível dos 
processos de edificação:

a) Apreciar os processos sujeitos a licenciamento, comunicação prévia 
e autorização municipal e as informações prévias, no âmbito da constru-
ção de novos edifícios e reconstrução, ampliação, alteração, conservação 
ou demolição de edificações, bem como de trabalhos que impliquem a 
alteração da topografia local;

b) Apreciar os processos relativos ao licenciamento de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas, de comércio ou armazenagem, de prestação 
de serviços e dos estabelecimentos industriais;

c) Assegurar, nos termos da lei, o licenciamento ou autorização dos 
empreendimentos turísticos;

d) Promover vistorias e a emissão da licença de funcionamento/ex-
ploração, relativas a áreas de serviço a instalar na rede viária municipal, 
instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de 
abastecimento de combustíveis;

e) Gerir os processos de obras particulares licenciadas até à vistoria 
final e ao licenciamento ou autorização de utilização, assegurando o 
respeito pelos projetos, alterações e utilizações aprovados;

f) Realizar vistorias e demais ações tendentes à resolução de situações 
de construção que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e 
segurança das pessoas;

g) Providenciar a obtenção de pareceres e informações técnicas ne-
cessárias;

h) Elaborar estudos e projetos que visem a qualidade arquitetónica de 
edifícios e áreas intersticiais da malha urbana, tendo em vista a obtenção 
de soluções de conjunto harmoniosas;

i) Facultar a outras divisões a consulta de todos os procedimentos 
sujeitos a licenciamento;

j) Inventariar as áreas de cedência e compatibilizá -las com as exigên-
cias da Divisão de Planeamento e de Informação Geográfica e Cadastro;

k) Promover a consulta à Divisão de Planeamento e de Informação 
Geográfica e Cadastro de todos os pedidos sujeitos a licenciamento, 
nas áreas onde decorrerem ações de planeamento e colaborar no forne-
cimento de informações decorrentes do licenciamento e com interesse 
para as ações de planeamento da sua competência;

l) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos económico-
-financeiros que sustentem a opção de contratação de serviços externos no 
âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração de documentos neces-
sários ao lançamento de processos pré -contratuais, e prestar a colaboração 
técnica necessária com vista à sustentação das decisões de adjudicação.

4 — Na dependência direta da chefia da Divisão de Urbanização e 
Edificação, funciona a Comissão de Vistorias, designada pela Câmara 
Municipal ou pelo presidente da Câmara, com a função de proceder às 
vistorias no âmbito das competências da divisão.

5 — Compete, ainda, à Divisão de Urbanização e Edificação pra-
ticar todos os atos não explicitamente referidos mas necessários e 
inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que visem 
a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo 
diretor de Departamento Municipal.

Artigo 15.º
Divisão de Edifícios, Equipamentos e Energia [DEEE]

1 — A Divisão Edifícios, Equipamentos e Energia tem por missão 
assegurar a manutenção, conservação e reabilitação dos edifícios e 
equipamentos municipais garantindo, simultaneamente, as tarefas de 
conceção, promoção e controlo de execução dos projetos, bem como 
promover iniciativas que conduzam à eficiência energética nos edifícios 
e equipamentos municipais e na iluminação pública em geral.

2 — À Divisão de Edifícios, Equipamentos e Energia para além 
do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 
compete:

a) Elaborar anualmente um plano de manutenção de edifícios e equi-
pamentos devidamente quantificado e programado no tempo;

b) Manter, a par de um esforço crescente de planeamento e progra-
mação, uma adequada capacidade para responder de forma flexível, às 
necessidades operativas de urgência ou imprevistas;

c) Assegurar através de pequenas empreitadas e por administração 
direta a reabilitação, conservação, manutenção, beneficiação do parque 
imobiliário municipal, bem como de monumentos e do património 
arquitetónico histórico;

d) Assegurar a existência de pedidos de materiais necessários à exe-
cução das obras por administração direta;

e) Colaborar com as demais unidades orgânicas, sempre que para tal 
for solicitada a sua intervenção;

f) Proceder ao lançamento dos procedimentos pré -contratuais das 
empreitadas das obras públicas e ao acompanhamento da respetiva 
tramitação administrativa;

g) Fiscalizar o cumprimento pelos adjudicatários dos projetos, prazos e 
normas técnicas de execução das obras municipais da sua competência e 
executar os procedimentos técnicos e administrativos que correspondem 
à fiscalização de empreitadas, de acordo com a legislação em vigor;

h) Executar as tarefas de conceção, promoção e controlo da execução 
dos projetos, estudos e cálculos de arquitetura e engenharia no âmbito 
dos poderes funcionais do departamento, competindo -lhe ainda preparar 
e instruir os processos relativos à sua adjudicação quando tiverem de 
ser elaborados por entidades externas, bem como preparar os respetivos 
cadernos de encargos e programas de concurso;

i) Elaborar estudos prévios, anteprojetos e projetos de edifícios e de 
equipamentos de interesse público; de infraestruturas, arranjos exte-
riores e tratamento paisagístico; da rede viária e infraestruturas de ini-
ciativa municipal; de equipamento urbano, designadamente quiosques, 
instalações sanitárias, abrigos de espera de passageiros de transportes 
públicos, candeeiros e outros sistemas de iluminação pública, bancos 
e mesas de jardim, papeleiras ou parques infantis e outro mobiliário 
urbano; de reabilitação de edifícios de valor patrimonial e recuperação 
de espaços livres e espaços naturais degradados de interesse ambiental;

j) Ter em conta no âmbito da elaboração de projetos, os princípios 
gerais de prevenção de riscos profissionais consagrados no regime 
aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho, bem 
como elaborar ou assegurar a elaboração dos planos de segurança e 
saúde para a fase de projeto;

k) Propor, quando necessário, a adjudicação de projetos a individua-
lidades ou entidades externas, preparando os respetivos cadernos de 
encargos e especificações, acompanhando a sua elaboração e colabo-
rando na apreciação dos projetos apresentados, bem como organizar o 
‘banco de projetos’;

l) Executar e promover as ações necessárias para a elaboração de 
estudos e projetos de construção, remodelação e ampliação de obras 
municipais a cargo do departamento, sempre que se revele necessário;
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m) Prestar assistência técnica e coordenar os projetos municipais a 
executar por entidades externas ao Município, sempre que tal se vier a 
revelar como necessário;

n) Elaborar e acompanhar os processos de execução, devidamente 
instruídos e aprovados pelas entidades competentes exteriores ao Muni-
cípio, em regime de empreitada e administração direta, para construção 
de equipamentos municipais, designadamente os escolares, de lazer, 
desportivos e de apoio social;

o) Proceder à fiscalização, gestão técnica e administrativa dos proces-
sos desde a fase de abertura do procedimento até à sua conclusão;

p) Colaborar na fiscalização e acompanhamento das obras municipais 
que sejam desenvolvidas por outros serviços e que incluam trabalhos 
de eletricidade, segurança e eletromecânica;

q) Proceder a vistorias periódicas ao parque imobiliário municipal, 
zonas de lazer, rede de iluminação do Município, equipamentos e sinali-
zação luminosa de tráfego, assegurando através de pequenas empreitadas 
e por administração direta a sua conservação, manutenção e beneficiação;

r) Executar tarefas da sua especialidade, tanto em obras novas, como 
na sua manutenção, solicitadas pelas unidades orgânicas, coletividades, 
associações e outras instituições sedeadas no Município, de acordo com 
as orientações superiormente recebidas;

s) Assegurar diretamente ou através da EDP os trabalhos relativos à 
manutenção de infraestruturas de iluminação pública e à sinalização se-
mafórica, e colaborar com a Divisão de Saneamento Básico, Rede Viária e 
Trânsito do Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais, 
no estabelecimento de programas e medidas tendentes à melhoria daquelas;

t) Assegurar a conservação e manutenção das instalações de ilumi-
nação pública e de iluminação ornamental;

u) Requisitar à EDP as obras e reparações por força do contrato de 
execução, que constituem encargos da empresa;

v) Promover em articulação com a AREAL (Agência Regional de 
Energia do Algarve), a elaboração de estudos sobre a gestão energética, 
designadamente sobre a utilização racional e eficiente de energia no 
domínio da iluminação pública e dos equipamentos;

w) Prestar apoio técnico e logístico às Juntas de Freguesia, e a outras 
entidades quando tal seja objeto de protocolo ou, excecionalmente, por deter-
minação do presidente da Câmara ou do vereador com competência delegada;

x) Elaborar propostas sobre as Grandes Opções do Plano e Orçamento 
do Município, nas áreas da sua competência;

y) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados em regime 
de outsourcing.

3 — Compete, ainda, à Divisão de Edifícios, Equipamentos e Energia 
praticar todos os atos não explicitamente referidos mas necessários e 
inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que visem 
a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo 
respetivo diretor de Departamento Municipal.

Artigo 16.º
Divisão de Saneamento Básico, Rede Viária e Trânsito [DSBRVT]

1 — A Divisão de Saneamento Básico, Rede Viária e Trânsito tem por 
missão assegurar a elaboração de projetos, construção, conservação e 
recuperação das redes de saneamento básico e obras conexas, bem como 
de executar projetos de intervenção na área do trânsito, contribuindo para 
o seu ordenamento, com vista à mobilidade de pessoas e à acessibilidade 
motorizada no território municipal.

2 — À Divisão Saneamento Básico, Rede Viária e Trânsito, para 
além do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
compete especificamente, na área do saneamento básico:

a) Elaborar e acompanhar os processos de execução em regime de 
empreitada por administração direta, para construção, reabilitação e 
manutenção de sistemas de saneamento básico municipais;

b) Realizar vistorias periódicas aos sistemas de saneamento básico 
municipais, assegurando o seu funcionamento e através de pequenas 
empreitadas por administração direta e promover a sua conservação, 
manutenção e beneficiação;

c) Assegurar a existência e pedidos de materiais necessários à execução 
das obras por administração direta;

d) Executar e promover as ações necessárias para a elaboração de 
estudos e projetos de construção, remodelação e ampliação de obras 
municipais a cargo da divisão;

e) Organizar e manter atualizado os cadastros dos sistemas de sanea-
mento básico;

f) Proceder ao controlo analítico da qualidade da água consumida 
em todo o Município;

g) Colaborar com a Divisão de Planeamento e de Informação Geográ-
fica e Cadastro, do Departamento de Planeamento e Administração do 
Território, na disponibilização dos dados necessários para o desenvol-
vimento do Sistema de Informação Geográfica do Município;

h) Prestar assistência técnica e administrativa na fiscalização de obras 
de interesse público, a executar por entidades externas ao Município, 
sempre que se revele necessário;

i) Elaborar os estudos económico -financeiros que sustentem a opção 
de contratação de serviços externos no âmbito das suas áreas de inter-
venção e na elaboração de documentos necessários ao lançamento de 
processos pré -contratuais e de adjudicação de empreitadas.

3 — À Divisão Saneamento Básico, Rede Viária e Trânsito, compete 
especificamente, na área da rede viária e trânsito:

a) Elaborar e acompanhar os processos de execução em regime de 
empreitada e administração direta, para construção, reabilitação e ma-
nutenção de vias municipais, incluindo a rede de sinalização horizontal 
e vertical, bem como as obras complementares tendentes à eliminação 
de barreiras e à mobilidade dos cidadãos;

b) Promover e concorrer para a otimização das condições de acesso 
e circulação na via pública;

c) Assegurar por administração direta e ou empreitada, a constru-
ção, beneficiação e conservação de arruamentos, estradas municipais 
e respetivas obras de arte, sinalização horizontal e vertical, espaços 
públicos, equipamentos urbanos e eliminação de ruturas na continuidade 
de passeios e outros obstáculos e barreiras na via pública, que impeçam 
ou perturbem a mobilidade dos cidadãos;

d) Elaborar e colaborar nos estudos de tráfego tendentes à elaboração 
de planos de acessibilidades, circulação e estacionamento, incluindo pro-
jetos de sinalização em apoio às atividades de planeamento urbanístico;

e) Garantir o controlo e implantação da sinalização luminosa auto-
mática de tráfego;

f) Emitir parecer sobre ordenamento de trânsito, sinalização e realiza-
ção de provas desportivas ou outras utilizações da via pública e apreciar 
os pedidos de empresas concessionárias para execução de trabalhos na 
via pública sob jurisdição do Município e a sua fiscalização;

g) Gerir a conservação da rede viária municipal, mantendo organizado 
o cadastro da rede viária e sinalização do Município;

h) Proporcionar a segurança da circulação de viaturas e peões;
i) Assegurar a existência e pedidos de materiais necessários à execução 

de obras por administração direta;
j) Colaborar com as demais unidades orgânicas sempre que for soli-

citada a sua intervenção;
k) Prestar apoio técnico e logístico às Juntas de Freguesia e a outras 

entidades quando tal seja objeto de protocolo ou, excecionalmente, por 
determinação do presidente da Câmara ou do vereador com competência 
delegada;

l) Colaborar nas ações de gestão de emergência, sempre que neces-
sário, em estreita colaboração com a Divisão de Proteção Civil e de 
Vigilância;

m) Colaborar com a Divisão de Planeamento e de Informação Geo-
gráfica e Cadastro do Departamento de Planeamento e Administração 
do Território, na disponibilização dos dados necessários para o desen-
volvimento do Sistema de Informação Geográfica do Município;

n) Executar e promover ações necessárias para a elaboração de estudos 
e projetos de construção, remodelação e ampliação de obras municipais 
da sua responsabilidade;

o) Prestar assistência técnica e administrativa na fiscalização de obras 
de interesse público a executar por entidades exteriores ao Município;

p) Promover todas as ações técnicas e administrativas necessárias à 
rea lização de concursos e à gestão de empreitadas de obras municipais;

q) Elaborar os estudos económico -financeiros que sustentem a opção 
de contratação de serviços externos no âmbito das suas áreas de inter-
venção e na elaboração de documentos necessários ao lançamento de 
processos pré -contratuais e de adjudicação de empreitadas;

r) Elaborar propostas sobre as Grandes Opções do Plano e Orçamento 
do Município, nas áreas da sua competência;

s) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados em regime 
de outsourcing.

4 — Compete, ainda, à Divisão de Saneamento Básico, Rede Viária e 
Trânsito praticar todos os atos não explicitamente referidos mas neces-
sários e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que 
visem a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados 
pelo respetivo diretor de Departamento Municipal.

Artigo 17.º
Divisão de Ambiente, Espaço Público e de Transportes [DAEPT]

1 — A Divisão de Ambiente, Espaço Público e de Transportes tem por 
missão promover a qualidade ambiental do concelho e a manutenção dos 
espaços verdes e da funcionalidade dos parques urbanos e equipamentos 
de recreio e lazer, fazer a gestão do parque de máquinas e de viaturas e 
de outras áreas técnicas oficinais, bem como zelar pela contínua melhoria 
da funcionalidade do espaço urbano.
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2 — À Divisão de Ambiente, Espaço Público e de Transportes, para 
além do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 
compete:

a) Promover o estudo sistemático e integrado da problemática do 
ambiente do Município, nas suas diversas vertentes, propondo medidas 
adequadas aos diversos níveis de decisão municipal, tendo em vista a 
salvaguarda e melhoria das condições gerais do ambiente;

b) Elaborar o Plano Municipal de Ambiente;
c) Assegurar, através da atividade das diferentes unidades orgânicas, 

ou em estreita cooperação com outras instituições locais e nacionais, 
a promoção do ambiente no Município nas vertentes do controlo da 
poluição sonora, do meio hídrico em zona urbana, na recuperação de 
zonas degradadas, na proteção de espécies animais e vegetais autóctones 
e cuja existência se encontre ameaçada de extinção;

d) Emitir pareceres e realizar estudos sobre a problemática do ruído 
no Município;

e) Promover campanhas de sensibilização no âmbito da Campanha 
da Bandeira Azul da Europa;

f) Acompanhar e apoiar os órgãos municipais no que respeita à gestão 
de áreas naturais classificadas no território municipal;

g) Promover a execução de campanhas periódicas de informação e 
sensibilização sobre questões ambientais;

h) Pronunciar -se sobre projetos e atividades cuja implementação tenha 
impactos sobre o ambiente;

i) Acompanhar, em colaboração com as outras unidades orgânicas, 
os Estudos de Impacto Ambiental e o processo de Avaliação de Impacto 
Ambiental;

j) Promover a execução de campanhas periódicas de informação e 
sensibilização da população para a importância da conservação dos 
espaços verdes urbanos e de proteção da natureza;

k) Assegurar a conservação, manutenção e contínuo melhoramento 
da qualidade e funcionalidade dos espaços públicos;

l) Assegurar a gestão dos parques urbanos diretamente cometidos à 
sua responsabilidade e colaborar na gestão dos que sejam cometidos à 
responsabilidade de outros serviços municipais, designadamente da área 
da ação cultural, desportiva e ou educativa;

m) Promover a integração, instalação e manutenção de espaços de 
jogos e recreio no Município;

n) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados em regime 
de outsourcing;

o) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 
económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

p) Elaborar propostas para o Orçamento e Grandes Opções do Plano 
do Município, nas áreas da sua competência.

3 — À Divisão Ambiente, Espaço Público e de Transportes, também 
compete:

a) Assegurar as atividades de manutenção da frota de viaturas e parque 
de máquinas do Município;

b) Manter o controlo técnico e operacional do equipamento circulante 
e máquinas municipais;

c) Assegurar a gestão técnica e operacional da frota de viaturas e 
máquinas do Município que lhe estejam diretamente afetas;

d) Assegurar os serviços de manutenção e apoio oficinal às instalações 
e equipamentos municipais, nas áreas técnicas para que esteja dotada;

e) Assegurar a gestão técnica e operacional do serviço de carpintaria;
f) Assegurar a gestão técnica e operacional do setor dos transpor-

tes de passageiros, em colaboração com outras unidades orgânicas do 
Município.

4 — Compete, ainda, à Divisão de Ambiente, Espaço Público e de 
Transportes praticar todos os atos não explicitamente referidos mas 
necessários e inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão 
e que visem a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem 
fixados pelo respetivo diretor Departamento Municipal.

Artigo 18.º
Divisão de Higiene Pública e Resíduos Sólidos [DHPRS]

1 — A Divisão de Higiene Pública e Resíduos Sólidos tem por missão 
assegurar as condições de salubridade e higienização dos espaços públi-
cos e dos aglomerados urbanos, procurando proporcionar uma adequada 
qualidade ambiental urbana e tomando medidas que contribuam para a 
aplicação de uma pedagogia de seleção de resíduos.

2 — À Divisão de Higiene Pública e Resíduos Sólidos, para além 
do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
compete:

a) Assegurar a limpeza e salubridade dos espaços públicos e aglome-
rados urbanos do Município;

b) Proceder à remoção e transporte a destino final, de resíduos sólidos 
urbanos;

c) Promover a execução de campanhas periódicas de desinfestação e 
limpeza das praias do território municipal;

d) Acompanhar e dar informação aos órgãos municipais sobre a ati-
vidade e gestão técnica das estruturas intermunicipais, operando na área 
do tratamento e deposição final de resíduos sólidos do Município;

e) Colaborar com outros serviços municipais tendo em vista uma 
atuação conjunta pela elevação da qualidade ambiental e turística do Mu-
nicípio e pela gestão integrada dos equipamentos de utilização comum;

f) Colaborar na elaboração de regulamentos municipais relativos à 
higiene urbana e resíduos sólidos;

g) Promover a execução de campanhas periódicas de informação e 
sensibilização da população para a saúde pública, nomeadamente no 
que se refere à necessidade do cumprimento do regulamento de higiene 
e limpeza das ruas e demais lugares públicos;

h) Organizar e manter atualizado um inventário que indique, com 
adequada referência temporal, as quantidades, natureza, origem e destino 
dos resíduos produzidos ou recolhidos;

i) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados em regime 
de outsourcing;

j) Proceder à manutenção e gestão administrativa e operacional dos 
cemitérios sob jurisdição municipal e colaborar nessa competência 
com a Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização 
do Departamento de Administração e Finanças;

k) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 
económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

l) Elaborar propostas para o Orçamento e Grandes Opções do Plano 
do Município, nas áreas da sua competência.

3 — Junto da Divisão de Higiene Pública e Resíduos Sólidos funciona 
o Serviço Médico -Veterinário.

4 — O exercício da atividade do Médico -Veterinário Municipal 
encontra -se regulamentado pelo Decreto -Lei n.º 116/98, de 5 de maio, 
sem prejuízo de outros diplomas legais específicos aplicáveis.

5 — O Médico -Veterinário Municipal é por inerência de cargo, a 
Autoridade Sanitária Veterinária Municipal.

6 — Ao serviço Médico -Veterinário compete:
a) Prestar todo o apoio técnico aos diversos serviços municipais nas 

áreas da sua especialidade, designadamente ao nível da higiene pública 
veterinária, sanidade animal, inspeção, controlo e fiscalização higieno-
-sanitária, profilaxia e vigilância epidemiológica;

b) Promover a captura, remoção, apanha, tratamento e detenção de 
animais, nos termos da lei;

c) Elaborar, promover e acompanhar estudos e projetos de luta ecoló-
gica, visando o controlo da população animal e emitir pareceres referen-
tes a questões de segurança higieno -sanitárias relativas a animais;

d) Assegurar o cadastro da população animal, nomeadamente cães e 
gatos, garantindo o seu controlo nos termos da lei e manter ações ine-
rentes à profilaxia da raiva e outras doenças transmissíveis por animais;

e) Assegurar o funcionamento do Canil/Gatil Municipal;
f) Promover a articulação necessária com o Canil/Gatil S. Francisco 

de Assis, sedeado no Município.

7 — Compete, ainda, à Divisão de Higiene Pública e Resíduos Sólidos 
praticar todos os atos não explicitamente referidos mas necessários e 
inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que visem 
a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo 
respetivo diretor de Departamento Municipal.

Artigo 19.º
Divisão de Educação [DE]

1 — A Divisão de Educação tem por missão propor estratégias de 
intervenção e assegurar o planeamento e gestão dos serviços e equipa-
mentos educativos, promovendo o desenvolvimento do Município, sus-
tentado nos princípios da equidade, da cultura democrática e da qualidade.

2 — À Divisão de Educação, para além do estabelecido no artigo 15.º, 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, compete:

a) Manter uma base de dados permanentemente atualizada sobre todas 
as áreas que respeitem à intervenção do Município na educação, espe-
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cialmente no que se refere a edifícios escolares e demais equipamentos, 
a programas, projetos e ações desenvolvidas, investimentos operados, 
taxas de frequência, aproveitamento e abandono escolar e outras;

b) Manter atualizada a carta educativa do Município em estreita 
colaboração com a Divisão de Planeamento e de Informação Geográ-
fica e Cadastro do Departamento Planeamento e Administração do 
Território;

c) Colaborar com a Divisão de Edifícios, de Equipamentos e Energia, do 
Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais, na manu-
tenção e conservação dos edifícios da rede pública, pré -escolar e 1.º ciclo 
do ensino básico, bem como dos edifícios do 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico, na estrita observância do disposto no contrato de execução, no 
âmbito do processo de transferência de competências para o Município;

d) Proceder ao levantamento das necessidades dos alunos mais caren-
ciados e, em função deles, propor apoios financeiros no âmbito da ação 
social escolar para aquisição de livros, material escolar e didático;

e) Assegurar o financiamento das refeições escolares nos termos e 
limites da lei;

f) Assegurar a coordenação da rede de refeitórios escolares, garantindo 
o seu correto funcionamento do ponto de vista da qualidade e higiene 
alimentar;

g) Propor a atribuição de subsídios aos agrupamentos escolares do 
Município, para visitas de estudo;

h) Organizar e gerir a rede de transportes escolares em articulação 
com a Divisão de Ambiente, Espaço Público e de Transportes do De-
partamento de Ambiente e Serviços Urbanos;

i) Preparar as decisões de apoio financeiro e técnico às bibliotecas 
escolares;

j) Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação;
k) Garantir a representação do Município nos órgãos de direção e 

gestão dos agrupamentos escolares;
l) Elaborar e atualizar, em articulação com a Divisão de Proteção 

Civil e de Vigilância, o plano de emergência dos edifícios escolares 
propriedade do Município;

m) Articular com a Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade, do 
Departamento de Administração e Finanças, o plano relativo a higiene 
e segurança nas Cantinas Escolares;

n) Gerir o processo das Atividades de Enriquecimento Curricular de 
acordo com a lei e outros documentos orientadores;

o) Integrar a secção do Conselho Coordenador de Avaliação do Mu-
nicípio, assim como os Conselhos Coordenadores de Avaliação dos 
Agrupamentos de Escolas, no que concerne à avaliação do desempenho 
do pessoal não docente;

p) Assegurar os serviços de vigilância nos transportes escolares, 
quando efetuado em viaturas que sejam propriedade do Município;

q) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 
económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

r) Elaborar propostas para o Orçamento e Grandes Opções do Plano 
do Município, nas áreas da sua competência.

3 — Compete, ainda, à Divisão de Educação praticar todos os atos 
não explicitamente referidos mas necessários e inerentes, ao cabal e 
completo desempenho da sua missão e que visem a prossecução dos 
objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo diretor de Departa-
mento Municipal.

Artigo 20.º
Divisão de Intervenção Social e Voluntariado [DISV]

1 — A Divisão Intervenção Social e Voluntariado tem por missão gerir 
os programas e projetos municipais nas áreas da intervenção social, numa 
estratégia de desenvolvimento social e de promoção do voluntariado.

2 — À Divisão de Intervenção Social e Voluntariado, para além do 
estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, compete:

a) Elaborar estudos de diagnóstico social tendo em vista o efetivo 
conhecimento das carências sociais das populações e dos seus grupos 
específicos (idosos, deficientes, reclusos e ex -reclusos e minorias étni-
cas), com dificuldades de inserção socioprofissional;

b) Elaborar a Carta Social do Município;
c) Conceber e desenvolver projetos e programas integrados de gestão 

e intervenção social, de iniciativa municipal ou em parceria com outras 
instituições e agentes sociais, visando grupos especialmente carenciados, 
vulneráveis ou em situação de risco;

d) Incentivar e promover a instalação de equipamentos e ou o desen-
volvimento de atividades de apoio aos grupos sociais desfavorecidos;

e) Apoiar programas municipais no âmbito dos cuidados de proximi-
dade, nomeadamente cuidados de saúde primários e cuidados continua-
dos a idosos e dependentes;

f) Promover, em articulação com as entidades vocacionadas para o 
efeito, iniciativas tendentes a apoiar munícipes carenciados nas áreas 
da formação e da integração profissional;

g) Preparar a elaboração de propostas de atribuição de fogos mu-
nicipais, tendo em vista a correta adequação dos fogos aos agregados 
familiares;

h) Assegurar a gestão social das novas zonas residenciais construídas 
até à respetiva consolidação;

i) Apoiar as instituições particulares de solidariedade social e outras 
organizações que persigam o interesse público;

j) Apoiar o desenvolvimento da rede de equipamentos sociais e de 
saúde do Município;

k) Desenvolver iniciativas visando estimular a qualidade de vida 
das famílias, designadamente através de programas de apoio aos seus 
elementos constitutivos;

l) Coordenar a participação do Município no programa da ‘Rede 
Social’;

m) Coordenar a participação do Município no plano de prevenção da 
droga e combate à toxicodependência;

n) Manter atualizado o cadastro das habitações sociais pertencentes 
ao Município;

o) Cooperar com entidades públicas, cooperativas ou privadas de 
solidariedade social, estabelecendo parcerias em programas e projetos 
de âmbito municipal, particularmente no domínio do combate à pobreza 
e exclusão social;

p) Dinamizar o Banco de Voluntariado Local;
q) Elaborar propostas para o Orçamento e Grandes Opções do Plano 

do Município, na área da sua competência.

3 — Compete, ainda, à Divisão Intervenção Social e Voluntariado 
todos os atos não explicitamente referidos mas necessários e ineren-
tes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que visem a 
prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo 
respetivo diretor de Departamento Municipal.

Artigo 21.º
Divisão de Bibliotecas, Arquivo e Documentação [DBAD]

1 — A Divisão de Bibliotecas, Arquivo e Documentação tem por 
missão promover, generalizar e democratizar o acesso à leitura e infor-
mação e ao acervo, assegurando, para tanto, a gestão integrada e em 
rede das bibliotecas, bem como a dinamização do Arquivo Municipal e 
da gestão documental do Município.

2 — À Divisão de Bibliotecas, Arquivo e Documentação, para além 
do estabelecido no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
compete, genericamente, na área das bibliotecas:

a) Conceber e planear e dotar os serviços com sistemas de informação 
que sirvam os utilizadores das bibliotecas;

b) Impulsionar serviços de apoio à aprendizagem aos membros da 
comunidade escolar, oferecendo -lhes a possibilidade de se tornarem 
pensadores críticos e efetivos usuários da informação, em todos os 
formatos e meios;

c) Promover atividades de promoção e divulgação do livro e da lei-
tura, através da organização de exposições, encontros com escritores, 
animação infantil e feiras do livro;

d) Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas 
artes e pelas realizações e inovações científicas;

e) Adquirir, tratar e disponibilizar coleções documentais que obede-
çam a critérios de diversidade temática, de atualidade das análises, de 
pluralidades de opiniões e de diversidade de suportes;

f) Avaliar o interesse do Município na aceitação de doações, heranças 
e legados, no âmbito da sua competência;

g) Gerir a participação do Município no Plano Nacional de Leitura;
h) Superintender em toda a matéria que respeite à instalação e fun-

cionamento das Bibliotecas Escolares em coordenação com a Divisão 
de Educação;

i) Promover a ligação da Biblioteca Municipal e da Biblioteca Itine-
rante com os polos das Bibliotecas das Juntas de Freguesia;

j) Elaborar propostas para o Orçamento e Grandes Opções do Plano 
do Município, nas áreas da sua competência.

3 — À Divisão de Bibliotecas, Arquivo e Documentação, compete 
na área do arquivo:

a) Assegurar a receção, registo, encaminhamento e arquivo do expe-
diente e correspondência geral da Câmara Municipal em conformidade 
com a política estabelecida para o funcionamento do Sistema de Gestão 
Documental do Município;

b) Elaborar o classificador geral do Município;
c) Assegurar a organização eficiente da informação produzida ou 

recebida pelo Município no exercício da sua atividade e materializada 
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em documentos, conservados a título temporário ou definitivo, em razão 
da sua natureza administrativa e do interesse histórico -cultural;

d) Organizar os fundos arquivísticos, possibilitando aos investigadores 
a recuperação da informação através dos instrumentos de descrição, tais 
como guias, inventários e catálogos;

e) Organizar e conservar o arquivo multimédia;
f) Desenvolver as operações necessárias com todas as entidades e 

particulares na organização preservação e difusão da informação, de 
forma a satisfazer as necessidades dos munícipes e demais utentes.

3 — Compete, ainda, à Divisão de Bibliotecas, Arquivo e Documen-
tação, todos os atos não explicitamente referidos mas necessários e 
inerentes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que visem 
a prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo 
respetivo diretor de Departamento Municipal.

Artigo 22.º
Divisão de Cultura e Património [DCP]

1 — A Divisão de Cultura e Património tem por missão coordenar e 
promover as atividades culturais, os trabalhos arqueológicos e dos nú-
cleos museológicos municipais, bem como, desenvolver uma estratégia 
global de divulgação do património material e imaterial do Município.

2 — À Divisão de Cultura e Património, para além do estabelecido 
no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto compete:

a) Apoiar as organizações associativas e outras estruturas da comuni-
dade municipal, coordenando projetos e programas socioculturais num 
processo acompanhado;

b) Contribuir para a preservação e divulgação de práticas e expressões 
de cultura local;

c) Promover a criação e difusão da cultura nas suas variadas mani-
festações, integrando -as nos espaços e equipamentos existentes que se 
pretendem valorizados, de acordo com os programas específicos para 
a atividade cultural;

d) Coordenar todas as atividades conducentes à definição da toponímia 
local, de acordo com as normas previstas em regulamento específico;

e) Programar e gerir a atividade das galerias de arte municipais;
f) Inventariar e registar e divulgar o património do Município, nomea-

damente no que se refere à arte móvel e ao património imaterial;
g) Desenvolver estudos e trabalhos de natureza arqueológica que 

contribuam para o conhecimento da ocupação humana do território 
municipal, nas diversas épocas históricas;

h) Coordenar os projetos editoriais do Município e promover a distri-
buição, venda e outras formas de divulgação, das edições municipais e 
de outras publicações que constituam uma referência para o Município;

i) Gerir e coordenar as atividades do Museu Municipal e Polos Museoló-
gicos no sentido da prossecução de um programa museológico agregador;

j) Assegurar a gestão da Fototeca;
k) Promover ações com outros municípios ou agências de desen-

volvimento;
l) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos económico-

-financeiros que sustentem a opção de contratação de serviços externos 
no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração de documentos 
necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, e prestar a 
colaboração técnica necessária com vista à sustentação das decisões 
de adjudicação;

m) Elaborar propostas e pareceres sobre as Grandes Opções do Plano 
e Orçamento do Município, nas áreas da sua competência.

3 — Compete, ainda, à Divisão de Cultura e Património praticar 
todos os atos não explicitamente referidos mas necessários e ineren-
tes, ao cabal e completo desempenho da sua missão e que visem a 
prossecução dos objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo 
respetivo diretor de Departamento Municipal.

Artigo 23.º
Divisão de Desporto e Saúde [DDS]

1 — A Divisão de Desporto e Saúde, tem por missão desenvolver uma 
estratégia global de realização das políticas e dos programas municipais 
na área do desenvolvimento desportivo da promoção para a saúde.

2 — À Divisão de Desporto e Saúde, para além do estabelecido no 
artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, compete:

a) Preparar, executar e avaliar o Plano de Desenvolvimento Despor-
tivo Municipal;

b) Elaborar regulamentação referente a equipamentos desportivos 
municipais;

c) Elaborar a Carta de Equipamentos Desportivos do Município;
d) Promover e incentivar práticas desportivas e de saúde;

e) Propor o estabelecimento de acordos, protocolos e contratos-
-programa com clubes e outras instituições, de acordo com as condições 
legais em vigor, tendo em vista o desenvolvimento de ações e projetos 
de interesse para o Município;

f) Assegurar a gestão e manutenção dos equipamentos e instalações 
municipais destinados à prática desportiva;

g) Planear, preparar, executar e avaliar os meios, programas e medidas 
relativas ao desporto escolar, e à educação para a saúde, em especial 
nas escolas do 1.º ciclo;

h) Colaborar, apoiar e acompanhar as associações, coletividades e 
clubes desportivos com sede no Município;

i) Assegurar a gestão do projeto escolas desportivas;
j) Efetuar os estudos necessários à adoção de critérios de gestão dos 

equipamentos desportivos tendo em vista a salvaguarda do equilíbrio 
financeiro da sua exploração;

k) Desenvolver, implementar e apoiar os grandes eventos desportivos 
de interesse para o Município;

l) Propor e desenvolver ações e programas de animação em coordena-
ção com outros serviços, de modo a potenciar a sua função desportiva, 
cultural, recreativa e turística;

m) Promover atividades ligadas à ocupação dos tempos livres;
n) Apoiar o associativismo juvenil, propondo e gerindo programas 

municipais;
o) Promover de forma coordenada a realização de manifestações 

dirigidas à juventude;
p) Promover e apoiar iniciativas na área da saúde pública, a nível de 

informação, educação para a saúde, despistagem e rastreio e prevenção 
de acidentes, campanhas de vacinação e de recolha de sangue;

q) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos 
económico -financeiros que sustentem a opção de contratação de servi-
ços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração 
de documentos necessários ao lançamento de processos pré -contratuais, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

r) Elaborar propostas para o Orçamento e Grandes Opções do Plano 
do Município, nas áreas da sua competência.

3 — Compete, ainda, à Divisão de Desporto e Saúde praticar todos os 
atos não explicitamente referidos mas necessários e inerentes, ao cabal 
e completo desempenho da sua missão e que visem a prossecução dos 
objetivos que anualmente lhe forem fixados pelo respetivo diretor de 
Departamento Municipal.

Artigo 24.º
Equipas de Projeto

1 — As Equipas de Projetos que estão na direta dependência do 
presidente da Câmara são as que se seguem:

a) Equipa de Projeto de Sustentabilidade do Município, Economia 
Local, Turismo e Emprego;

b) Equipa de Projeto de Desmaterialização de Processos de Urbanismo 
do Município;

c) Equipa de Projeto de Intervenção Cultural e Promoção da Cidadania.

Artigo 25.º
Equipa de Projeto de Sustentabilidade do Município, 

Economia Local, Turismo e Emprego
1 — A Equipa de Projeto de Sustentabilidade do Município, Economia 

Local, Turismo e Emprego tem por missão promover e implementar 
ações preconizadas na estratégia de sustentabilidade do Município e 
de Loulé como Município Educador, bem como de outros projetos de 
intervenção na economia local, especialmente na área do turismo.

2 — À Equipa de Projeto de Sustentabilidade do Município, Economia 
Local, Turismo e Emprego, compete:

a) Coordenar a implementação de ações previstas na estratégia de 
sustentabilidade do município de Loulé, promovendo a assunção dos 
diversos projetos de ação pelas unidades orgânicas do município no 
quadro do conteúdo funcional que lhe está definida;

b) Dinamizar ações de parceria com outras entidades públicas e ou 
privadas visando a concretização de medidas propostas na Estratégia 
de Sustentabilidade;

c) Implementar a monitorização e revisão da Estratégia de Susten-
tabilidade;

d) Coordenar o processo de envolvimento do Município na Rede 
Portuguesa das Cidades Educadoras;

e) Dinamizar o espaço de apoio à atividade económica e ao empre-
endedorismo;

f) Dinamizar atividades de apoio ao setor da agroindústria e das 
pescas;
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g) Propor a programação, organização, coordenação e direção in-
tegrada das atividades operativas de fomento e desenvolvimento do 
turismo;

h) Coordenar a atuação dos Postos de Turismo Municipais, de forma 
a descentralizar o apoio ao turista e promover, simultaneamente, a 
diversidade turística do Município; 

i) Assegurar o diálogo e a coordenação permanente entre o Município e 
os agentes de animação turística, designadamente as coletividades locais 
que asseguram a promoção e organização de eventos de reconhecido 
interesse para o desenvolvimento do turismo;

j) Promover a organização de atividades de interesse turístico e, no 
mesmo âmbito, incentivar e apoiar a organização de acontecimentos 
promovidos por outras entidades.

3 — A equipa é coordenada por um técnico superior da carreira de 
técnico superior, sem estatuto de dirigente intermédio ou equiparado.

Artigo 26.º
Equipa de Projeto de Desmaterialização de Processos 

de Urbanismo do Município
1 — A Equipa de Projeto de Desmaterialização de Processos de Ur-

banismo do Município tem por missão gerir e executar o processo de 
digitalização dos processos de urbanismo com recursos e equipamentos 
existentes no município.

2 — À Equipa de Projeto de Desmaterialização de Processos de 
Urbanismo do Município, compete:

a) Coordenar a operação de digitalização dos processos de urbanismo 
existentes em formato analógico (papel) no Município desde a definição 
de circuitos de seleção, tratamento e descrição documental e digitalização 
dos documentos selecionados;

b) Identificar as diferentes tipologias documentais e descrever e pro-
ceder à sua digitalização;

c) Elaborar e utilizar folhas de dados adequadas às tipologias existentes;
d) Definir os circuitos de seleção, tratamento e descrição da docu-

mentação;
e) Definir a estrutura de organização das equipas de trabalho de 

digitalização de modo a maximizar a sua produtividade;
f) Acompanhar o processo através da elaboração de relatórios de 

atividade desenvolvida e dos resultados alcançados, com propostas de 
melhoria de produtividade;

g) Executar outras funções que lhe sejam cometidas por despacho do 
presidente da Câmara.

3 — A equipa é coordenada por um técnico superior da carreira de 
técnico superior sem estatuto de dirigente intermédio ou equiparado.

Artigo 27.º
Equipa de Projeto de Intervenção Cultural 

e Promoção da Cidadania
1 — A Equipa de Projeto de Intervenção Cultural e Promoção da 

Cidadania tem por missão desenvolver iniciativas, ações e programas 
culturais tendo como pressupostos a informalidade nos processos e a 
criatividade, promovendo a participação cidadã, o exercício ativo dos 
direitos de cidadania e da igualdade de género.

2 — À Equipa de Projeto de Intervenção Cultural e Promoção da 
Cidadania, compete:

a) Definir uma política de programação cultural, tendo como suporte 
uma componente adversarial em relação à economia;

b) Desenvolver processos participativos em busca da construção de 
um modelo cultural que tendo em conta os espaços culturais disponíveis 
vá ao encontro dos desejos, interesses e expectativas dos munícipes;

c) Impulsionar e desenvolver o projeto ‘Horizontes do Futuro’;
d) Coordenar os trabalhos de divulgação/publicação, que lhe forem 

solicitados, inseridos na política editorial definida pelo presidente da 
Câmara;

e) Executar outras funções que lhe sejam cometidas por despacho do 
presidente da Câmara.

3 — A equipa é coordenada por um técnico superior da carreira de 
técnico superior sem estatuto de dirigente intermédio ou equiparado.

ANEXO III

Tabela de sucessão das unidades orgânicas
1 — À Direção Municipal de Administração Geral sucede a Direção 

Municipal de Administração Geral;

2 — Ao Departamento Municipal de Finanças e Património sucede o 
Departamento Municipal de Administração e Finanças;

3 — Ao Departamento Municipal de Administração do Território 
sucede o Departamento Municipal de Planeamento e Administração 
do Território;

4 — Ao Departamento Municipal de Obras e Gestão de Infraestruturas 
Municipais sucede o Departamento Municipal de Obras e Gestão de 
Infraestruturas Municipais;

5 — Ao Departamento Municipal de Ambiente e Serviços Urbanos 
sucede o Departamento Municipal de Ambiente e Serviços Urbanos;

6 — Ao Departamento Municipal de Cultura e Desporto e ao De-
partamento Municipal de Intervenção Social, Arquivo e Bibliotecas 
sucede o Departamento Municipal de Educação e Desenvolvimento 
Sociocultural;

7 — À Divisão Municipal Jurídico e de Contencioso sucede a Divisão 
Municipal Jurídico e de Contencioso;

8 — À Divisão Municipal de Proteção Civil e de Vigilância sucede 
a Divisão Municipal de Proteção Civil e de Vigilância;

9 — À Divisão Municipal de Tecnologias e Administração de Sis-
temas sucede a Divisão Municipal de Informática e Administração de 
Sistemas;

10 — À Divisão Municipal de Gestão de Recursos Humanos e da 
Qualidade sucede a Divisão Municipal de Gestão de Pessoas e da Qua-
lidade;

11 — À Divisão Municipal de Gestão Financeira, Património e Apro-
visionamento sucede a Divisão Municipal de Finanças, Património e 
Aprovisionamento;

12 — À Divisão Municipal de Atividades Económicas e Fiscalização 
sucede a Divisão Municipal de Controlo de Atividades Económicas e 
Fiscalização;

13 — À Divisão Municipal de Planeamento e de Informação Geo-
gráfica sucede a Divisão Municipal de Planeamento e de Informação 
Geográfica e Cadastro;

14 — À Divisão Municipal de Urbanismo e de Reabilitação Urbana 
sucede a Divisão Municipal de Urbanização e Edificação;

15 — À Divisão Municipal de Edifícios e de Saneamento Básico 
sucede a Divisão Municipal de Edifícios, Equipamentos e Energia;

16 — À Divisão Municipal de Mobilidade, Rede Viária e Trânsito 
sucede a Divisão Municipal de Saneamento Básico, Rede Viária e Trân-
sito;

17 — À Divisão Municipal de Ambiente, Transportes e Energia sucede 
a Divisão Municipal de Ambiente, Espaço Público e Transportes;

18 — À Divisão Municipal de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos 
sucede a Divisão Municipal de Higiene Pública e Resíduos Sólidos;

19 — À Divisão Municipal de Gestão Social e Saúde sucede a Divisão 
Municipal de Intervenção Social e Voluntariado;

20 — À Divisão Municipal de Educação sucede a Divisão Municipal 
de Educação;

21 — À Divisão Municipal de Cultura e Turismo sucede a Divisão 
Municipal de Cultura e Património;

22 — À Divisão de Desporto e Eventos sucede a Divisão Municipal 
de Desporto e Saúde;

23 — É criada a Divisão Municipal de Bibliotecas, Arquivo e Do-
cumentação.

ANEXO IV

Regime dos cargos de direção intermédia de 3.º grau 
do município de Loulé

Artigo 1.º

Objeto

O presente regime estabelece os cargos de direção intermédia de 
3.º grau do Município de Loulé, e respetivas competências, requisitos 
de recrutamento e estatuto remuneratório.

Artigo 2.º

Cargos de direção intermédia de 3.º grau

São cargos de direção intermédia de 3.º grau os que, nos termos 
do Regulamento Orgânico dos Serviços do Município, correspon-
dam a funções de coordenação e controlo de unidades operacionais, 
com níveis de autonomia, responsabilidade e dimensão apropriada, 
designando -se o cargo de Chefe de Unidade.
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Artigo 3.º
Competências

1 — Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau com-
pete coadjuvar o titular do cargo dirigente de que dependam hierarqui-
camente, o Vereador ou o Presidente da Câmara se deles dependerem 
diretamente, bem como coordenar as atividades e gerir os recursos de 
uma unidade funcional, para a qual se revele adequada a existência 
deste nível de direção.

2 — Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau aplicam-
-se, supletivamente, as competências previstas para o pessoal dirigente 
no artigo 15.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com as necessárias 
adaptações.

Artigo 4.º
Requisitos de recrutamento dos cargos de direção 

intermédia de 3.º grau
Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau são recruta-

dos, por procedimento concursal, nos termos da lei, de entre trabalhado-
res com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 
direção, coordenação e controlo que reúnam cumulativamente:

a) Formação superior de licenciatura, no mínimo;
b) Dois anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras 

ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível a habili-
tação referida na alínea anterior;

c) Formação adequada ao exercício de funções no cargo a prover.

Artigo 5.º
Responsabilidade

No exercício das suas funções, os titulares de cargos dirigentes são 
responsáveis civil, criminal, disciplinar e financeiramente, nos termos 
da lei.

Artigo 6.º
Horário de trabalho

O pessoal dirigente está isento de horário de trabalho, não 
lhe sendo, por isso, devida qualquer remuneração por trabalho 
extraordinário.

Artigo 7.º
Estatuto remuneratório

A remuneração dos titulares dos cargos de direção intermédia de 
3.º grau corresponderá à 6.ª posição remuneratória da carreira geral de 
técnico superior, de acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 4.º, da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Artigo 8.º
Disposição final

Em tudo o que não estiver expressamente previsto neste regime, 
aplica -se o disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e na Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro. 

 ANEXO V

Organograma — Estrutura Organizacional
O organograma representativo da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Loulé constitui o anexo V ao presente regulamento e tem 

caráter meramente descritivo. 

  
 207445864 
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 MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

Aviso n.º 15199/2013
Para os efeitos previstos 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 
datado de 25/11/2013 foi celebrado contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado com José Alberto de Oliveira Fernandes, 
com efeitos a 01/12/2013, para a categoria de assistente técnico, carreira 
geral de assistente técnico, com remuneração mensal correspondente 
ao nível 5 da Tabela Remuneratória Única, 1.ª posição da categoria de 
assistente técnico. (Não carece de visto prévio do TC).

27 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Engenheiro 
José Júlio Henriques Norte.

307436038 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 15200/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 

do dia 20 de outubro de 2013, nomeei no exercício das competências que 
me são conferidas pela alínea b) do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, para o exercício das funções de secretários do gabinete 
de apoio aos vereadores, os srs. Gabriel Gustavo Boto Ramos e Bruno 
Miguel Valente Monteiro.

A presente nomeação produz efeitos a contar do dia 21 de outubro 
de 2013.

21 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, San-
tiago Augusto Ferreira Macias.

307420794 

 Aviso n.º 15201/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 

do dia 20 de outubro de 2013, nomeei no exercício das competências 
que me são conferidas pela alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, para o exercício das funções de chefe 
do meu gabinete de apoio pessoal, o técnico superior, atualmente em 
serviço na Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), 
Dr. Carlos Alberto Arnaldo Lopes Pereira.

A presente nomeação produz efeitos a contar do dia 21 de outubro 
de 2013.

21 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, San-
tiago Augusto Ferreira Macias.

307420948 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso n.º 15202/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

19 de novembro de 2013, nomeei Nuno Miguel Campos de Seixas 
Pereira Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação a Tempo Inteiro, 
com efeitos a partir daquela data, nos termos do disposto na alínea b) 
do n.º 2 do artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro.

4 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, José Carlos 
Alexandrino Mendes.

307445312 

 MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

Aviso (extrato) n.º 15203/2013

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego público, por tempo indeterminado, de um 
assistente operacional (Posto de trabalho n.º 20) — Alteração da 
composição do Júri.
Para efeitos do disposto no n.º 9, do artigo 21.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por motivo 
de cessação de funções da Vereadora — Maria Amélia Costa Pinheiro 
Rocha Carvalho — no dia vinte e um de outubro de dois mil e treze, 

designada Presidente do Júri do procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público, por tempo inde-
terminado, de um assistente operacional (posto de trabalho n.º 20), 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 237, Aviso (extrato) 
n.º 16440/2012, foi deliberado, na reunião da Câmara Municipal de 
Penalva do Castelo de vinte e cinco de outubro de dois mil e treze, que 
a constituição do Júri do referido procedimento passa a ser a seguinte:

Presidente do Júri: José Dias Lopes Laires, Vice -Presidente da Câmara 
Municipal de Penalva do Castelo;

Vogais Efetivos: Eng.º Celestino Jorge Esteves Rodrigues, Chefe da 
Divisão Técnica de Salubridade, Comunicações, Transportes e Ambiente, 
que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Anselmo 
Gomes de Almeida Sales, Coordenador Técnico da Divisão Adminis-
trativa do Município de Penalva do Castelo;

Vogais suplentes: Augusto Coelho Marques e José Francisco Claro da 
Cruz, ambos assistentes operacionais da Divisão Técnica de Salubridade, 
Comunicações, Transportes e Ambiente.

6 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Francisco Lopes 
de Carvalho.

307417781 

 MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

Despacho n.º 16242/2013
José António Gonçalves Garcês, Presidente da Câmara Municipal de 

São Vicente, torna público, em cumprimento do disposto no n.º 6 do 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que a Câmara 
Municipal de São Vicente, em sessão extraordinária realizada em 29 de 
novembro de 2013, aprovou o Regulamento da Estrutura Flexível, Or-
ganização e Funcionamento dos Serviços Municipais de São Vicente, 
que a seguir se transcreve.

3 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
António Gonçalves Garcês.

Regulamento da Estrutura Flexível, Organização
e Funcionamento dos Serviços Municipais de São Vicente

Nota justificativa
O Regime Jurídico de Organização dos Serviços das Autarquias 

Locais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro 
(RJOSAL), institui um modelo de organização, estrutura e o funciona-
mento dos serviços municipais orientado pelos princípios da unidade 
e eficácia de ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da des-
burocratização, da racionalização de meios e eficiência na afetação de 
recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços 
prestados, da garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos 
demais princípios gerais aplicáveis à atividade administrativa.

Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, diploma 
que procedeu à adaptação à administração local do estatuto do pessoal 
dirigente, tornou -se necessária a adequação da estrutura orgânica vigente 
às regras e critérios previstos neste diploma, designadamente, no que 
concerne ao cumprimento do número máximo de cargos de direção a 
prover. Na prossecução daqueles objetivos e dando cumprimento ao 
regime estabelecido neste último diploma, o Município de São Vicente 
aprovou a sua estrutura orgânica através das deliberações da assembleia 
e da câmara municipal, que foram objeto de publicação na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 22, de 31 de janeiro de 2013, sob os despachos 
n.º 1907/2013 e 1908/2013, respetivamente. Na impossibilidade de 
criação de uma estrutura nuclear, por não se encontrarem reunidos os 
pressupostos legais para criação de direções ou departamentos munici-
pais, a assembleia municipal — no uso das competências previstas no 
artigo 6.º do RJOSAL e sob proposta da câmara — deliberou reduzir 
o número de divisões municipais, fixando em três a dotação máxima 
de unidades orgânicas flexíveis, por forma a adequar a estrutura dos 
serviços ao disposto no artigo 8.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Cumprindo os limites da deliberação da assembleia municipal, datada 
de 28 de dezembro de 2012, e tendo em conta o conjunto integrado e 
articulado dos serviços, considera -se oportuno desenhar uma estrutura 
funcional dirigida à plena prossecução das atribuições municipais, que 
permita uma mobilização eficiente de recursos e a realização eficaz 
dos objetivos institucionais, segundo os princípios estabelecidos no 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro. Tendo ainda 
em vista promover o acesso à informação relevante, numa perspetiva de 
simplificação e eficiência do serviço, pretende -se reunir e desenvolver, 
num único documento, de forma sistemática, as deliberações dos órgãos 
municipais competentes, para efeitos do disposto nos art.s 6.º e 7.º, ambos 
do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.
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1 — Assim, analisado o quadro de atribuições e competências estabe-
lecido pelo Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal de São Vicente 
assume a eficiência da gestão autárquica e a aproximação dos serviços 
aos cidadãos, como objetivos capitais que devem orientar a atuação 
municipal na prossecução das suas atribuições, termos em que a Câmara 
Municipal delibera, no uso da competência regulamentar própria, prevista 
na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugada com o disposto no artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 de outubro:

2 — Aprovar a reorganização da estrutura flexível dos serviços mu-
nicipais, substituindo as unidades orgânicas existentes pelas seguintes:

a) Divisão Administrativa e Financeira;
b) Divisão Jurídica e de Urbanismo;
c) Divisão de Ambiente e Gestão de Equipamentos.

3 — Aprovar o Regulamento da Estrutura Flexível, Organização e 
Funcionamento dos Serviços, em anexo, que define as competências de 
cada Unidade Orgânica e o modo de funcionamento dos serviços.

ANEXO

Regulamento da Estrutura Flexível, Organização
e Funcionamento dos Serviços Municipais de São Vicente

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento estabelece a estrutura, organização e funcio-
namento dos serviços municipais de São Vicente.

Artigo 2.º
Missão

1 — O Município de São Vicente é uma pessoa coletiva pública 
territorial, dotada de órgãos representativos, resultando a sua missão 
identificada ao nível constitucional, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 235.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 266.º, ambos da Consti-
tuição da República Portuguesa.

2 — O Município de São Vicente integra a estrutura descentralizada 
da Administração Pública Portuguesa e visa a prossecução do interesse 
público local, concretizado na prossecução de interesses próprios das 
populações respetivas, no respeito pelos direitos e interesses legalmente 
protegidos dos cidadãos.

3 — Constitui missão do Município de São Vicente proporcionar ao 
cidadão, ao nível local, condições de bem -estar, segundo um modelo 
de desenvolvimento ecologicamente sustentável.

Artigo 3.º
Visão

O Município de São Vicente orienta a sua ação numa perspetiva de 
desenvolvimento, distinguindo -se por uma aplicação ecologicamente 
sustentável dos seus recursos, com vista ao reconhecimento do seu 
território como referência em qualidade de vida.

Artigo 4.º
Princípios de atuação

1 — Na prossecução das suas atribuições, o Município de São Vicente 
atua de acordo com a lei e o Direito, com respeito pelos princípios cons-
titucionais e gerais aplicáveis à atividade administrativa.

2 — O Município de São Vicente desenvolve a sua atividade de gestão 
municipal, de acordo com os seguintes valores:

a) Eficiência e eficácia, centrada na coordenação dos serviços e 
racionalização de meios e circuitos administrativos, visando a melhor 
afetação dos recursos públicos disponíveis para a prossecução do inte-
resse público municipal;

b) Inovação e desburocratização, centrado num modelo estratégico 
de funcionamento assente na preocupação com a modernização e a 
simplificação administrativa;

c) Rigor, concretizado na transparência dos procedimentos, sentido de 
responsabilidade dos agentes, trabalhadores, dirigentes e responsáveis 
políticos;

d) Dinamismo, tendo em conta as exigências da governação local, 
implica a análise permanente do meio envolvente com vista a potenciar 
as diversas oportunidades;

e) Sustentabilidade ecológica e ambiental, consubstanciada na adoção 
de boas práticas, com vista à preservação da Natureza e salvaguarda do 
meio ambiente;

f) Qualidade, traduzida na adoção de modelos de gestão e organiza-
ção, orientados para a melhoria qualitativa e quantitativa dos serviços, 
privilegiando a participação e a aproximação aos cidadãos;

g) Humanismo e responsabilidade social, implicando o respeito pelos 
dos direitos do cidadão, a prossecução do interesse coletivo, em harmonia 
com a defesa dos grupos sociais mais vulneráveis, com vista à promoção 
de um desenvolvimento socioeconómico equilibrado.

CAPÍTULO II

Dos Órgãos Municipais

Artigo 5.º
Órgãos representativos

1 — São órgãos colegiais, representativos do município, a assembleia 
municipal e a câmara municipal de São Vicente.

2 — A assembleia municipal é o órgão deliberativo e a câmara mu-
nicipal o órgão executivo colegial.

3 — O presidente da câmara é o órgão executivo singular do mu-
nicípio.

4 — Os órgãos municipais, referidos nos números anteriores, exercem 
as suas competências nos termos da lei.

Capítulo III
Dos Gabinetes de Apoio aos Órgãos Municipais

Artigo 6.º
Gabinete de Apoio Pessoal

1 — O presidente da câmara, assim como os vereadores em regime de 
tempo inteiro, podem constituir gabinetes de apoio pessoal, nos termos 
da lei, os quais não integram a estrutura dos serviços;

2 — Ao gabinete de apoio pessoal da presidência compete prestar 
assessoria técnica e política ao presidente da câmara municipal, desig-
nadamente nos seguintes domínios:

a) Secretariado, organização da agenda e audiências;
b) Informação de processos e preparação do expediente para proposta 

de deliberação ou despacho, respetivo registo e encaminhamento;
c) Representação;
d) Elaboração de estudos e preparação da atuação política;
e) Promoção da qualidade dos serviços prestados ao público;
f) Promoção de ações de publicidade institucional ou promocional, 

nomeadamente, a divulgação da informação municipal, por intermédio 
da comunicação social, revista municipal, página da internet ou outros 
canais adequados;

g) Análise da imprensa e da atividade da comunicação social relati-
vamente a conteúdos referentes à atividade municipal ou com interesse 
para o município;

h) Coordenação das relações públicas do município com entidades 
externas;

i) Cobertura e apoio, com recurso a meios fotográficos, audiovisuais 
ou outros, às iniciativas de interesse municipal;

j) Articulação com os serviços no que respeita à conceção e atualização 
da página oficial do município na Internet;

k) Apoio às relações institucionais entre órgãos e estruturas do poder 
central, regional, local e outras entidades públicas ou privadas, incluindo 
a articulação funcional e de cooperação sistemática entre o município 
e juntas de freguesia;

l) Preparação e acompanhamento das cerimónias protocolares, em 
todos os atos públicos e outros eventos promovidos pelos órgãos do 
município, procedendo às diligências necessárias aquando da presença 
de representantes municipais em eventos realizados por terceiros;

m) Outros a serem definidos em competente instrumento de delegação 
de competências.

3 — Ao gabinete de apoio pessoal dos vereadores, em regime de 
tempo inteiro, compete o exercício das funções descritas no n.º 2, com 
as necessárias adaptações.

4 — O chefe do gabinete de apoio ao presidente da câmara municipal 
é responsável pela direção e coordenação do gabinete, cabendo -lhe ainda 
a ligação aos serviços e organismos dependentes daquele órgão, ao 
gabinete dos vereadores e às demais entidades públicas e privadas.
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5 — O presidente da câmara municipal pode delegar, no chefe do 
gabinete, competências para a prática de quaisquer atos relativos à gestão 
do gabinete e do respetivo pessoal.

6 — Os adjuntos prestam o apoio político e técnico que lhes seja 
determinado.

7 — Os secretários prestam apoio ao presidente da câmara municipal 
ou aos vereadores, consoante integrem o gabinete de apoio à presidência 
ou à vereação, bem como ao respetivo gabinete.

8 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5, o presidente da câmara muni-
cipal e os vereadores podem delegar a prática de atos de administração 
ordinária nos membros dos respetivos gabinetes de apoio.

9 — Os membros dos gabinetes estão sujeitos aos deveres de diligên-
cia e sigilo sobre todos os assuntos que lhes sejam confiados ou de que 
tenham conhecimento por causa do exercício das suas funções, bem como 
aos deveres gerais decorrentes dos respetivos estatutos de origem.

Artigo 7.º
Núcleo de Apoio à Assembleia Municipal

1 — A assembleia municipal dispõe, sob orientação do respetivo 
presidente, de um núcleo de apoio próprio, composto por trabalhadores 
do município, nos termos definidos pela mesa, a afetar pelo presidente 
da câmara municipal.

2 — Ao núcleo de apoio compete, designadamente:
a) Assegurar o apoio logístico, administrativo e de secretariado à as-

sembleia municipal, em necessária articulação com os restantes serviços;
b) Preparar a agenda e o expediente das sessões da assembleia mu-

nicipal;
c) Elaborar as atas das sessões, sob a responsabilidade e orientação 

do presidente da assembleia municipal;
d) Proceder ao tratamento e ao arquivo das atas das sessões, de forma 

a permitir com facilidade a consulta e identificação de cada deliberação;
e) Assegurar a articulação permanente entre os presidentes da assem-

bleia, da câmara e das juntas de freguesia.

CAPÍTULO IV

Dos Serviços Municipais

SECÇÃO I

Disposições Gerais

Artigo 8.º
Modelo da estrutura orgânica

A organização dos serviços municipais obedece ao modelo de estru-
tura hierarquizada.

Artigo 9.º
Unidades orgânicas flexíveis

A estrutura flexível dos serviços é composta por um número máximo 
de 3 unidades orgânicas, cada uma dirigida por um chefe de divisão 
municipal, compreendendo as seguintes divisões:

a) Divisão Administrativa e Financeira;
b) Divisão Jurídica e de Urbanismo;
c) Divisão de Ambiente e Gestão de Equipamentos.

Artigo 10.º
Subunidades orgânicas

1 — Quando estejam predominantemente em causa funções de natureza 
executiva, podem ser criadas, no âmbito de cada unidade orgânica, por 
despacho do presidente da câmara municipal e dentro dos limites fixados 
pela assembleia, subunidades orgânicas coordenadas por um coordena-
dor técnico, sem prejuízo do estabelecido no n.º 3 do artigo 49.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

2 — O limite máximo de subunidades orgânicas é fixado em 10.

Artigo 11.º
Objetivos

1 — No desempenho das suas competências, os serviços municipais 
prosseguem os seguintes objetivos:

a) Executar as ações definidas pelos órgãos municipais, no sentido de 
assegurar o bem -estar e desenvolvimento sócio -económico, orientados 
pelo princípio de responsabilidade ambiental;

b) Rentabilizar os recursos disponíveis e obter índices crescentes de 
melhoria dos serviços prestados ao cidadão;

Artigo 12.º
Princípios Gerais

1 — No desempenho das suas competências, os serviços municipais 
regem -se, designadamente, pelos seguintes princípios:

a) Interesse público;
b) Justiça;
c) Legalidade e proporcionalidade;
d) Isenção e imparcialidade;
e) Informação e garantia de participação dos cidadãos;
f) Colaboração e boa -fé;
g) Unidade e eficácia de ação;
h) Racionalidade de meios e eficiência na afetação de recursos pú-

blicos;
i) Qualidade;
j) Lealdade, correção e integridade;
k) Competência e responsabilidade;
l) Desburocratização e modernização administrativa;
m) Sigilo profissional;
n) Obediência e hierarquia.

Artigo 13.º
Delegação de Competências

1 — A delegação de competências constitui um instrumento privile-
giado de gestão e deve ser utilizada como instrumento de desburocrati-
zação e racionalização administrativa, de modo a potenciar a eficiência, 
celeridade e eficácia das decisões.

2 — O uso deste instrumento constitui o delegado no dever de reportar 
ao delegante todas as decisões geradoras de custo ou proveito, tomadas 
ao abrigo da delegação, com a periodicidade que lhe for definida por 
despacho do delegante.

3 — Os titulares de cargos de direção podem delegar ou subdelegar 
nos titulares de cargos de direção de nível e grau inferior as competências 
próprias ou que neles tenham sido delegadas, ou subdelegadas, desde que 
verifique a correspondente autorização do delegante ou subdelegante.

4 — A delegação de assinatura, da correspondência ou do expediente, 
necessária à mera instrução dos processos é possível em qualquer tra-
balhador.

Artigo 14.º
Substituição de Dirigentes e Chefias Administrativas

1 — Nas ausências, faltas e impedimentos dos chefes de divisão, 
compete ao coordenador técnico, com maior antiguidade, assegurar a 
coordenação das atividades da respetiva unidade orgânica.

2 — Os coordenadores técnicos são substituídos, nas suas faltas e 
impedimentos, por trabalhadores da carreira de assistente administrativo, 
adstritos a essas unidades, de maior categoria e antiguidade, a designar 
por despacho do presidente da câmara, ou por quem este tenha delegado 
a respetiva competência.

3 — Nas unidades orgânicas sem titular de cargo dirigente ou de 
chefia, as respetivas competências são coordenadas pelo trabalhador de 
maior categoria profissional que a elas se encontrar adstrito, a designar 
por despacho do presidente da câmara, ou por quem este tenha delegado 
a respetiva competência.

4 — Em caso de conveniência de serviço, o presidente da câmara, 
ou quem este tenha delegado competência, pode designar, por concor-
dância, o titular de cargo de dirigente adstrito a determinada unidade 
orgânica, para dirigir, cumulativamente, outra unidade sem titular de 
cargo dirigente provido.

Artigo 15.º
Distribuição de tarefas

A distribuição de tarefas pelos diversos serviços é da competência 
das chefias diretas, sob orientação dos respetivos e imediatos superiores 
hierárquicos.

Artigo 16.º
Dever de informação

1 — O pessoal dirigente tem a obrigação de informar por escrito, no 
processo, se foram cumpridas todas as obrigações legais ou regulamen-
tares, relativamente a todos os processos que corram pelos serviços que 
dirigem e careçam de decisão ou deliberação dos eleitos locais, assim 
como devem emitir prévia informação escrita no âmbito da instrução de 
pedidos de parecer a submeter à administração regional ou central.
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2 — Os serviços devem atuar com diligência no sentido de conhe-
cer as decisões e deliberações tomadas pelos órgãos municipais, nos 
assuntos que respeitem às competências das unidades orgânicas em 
que se integram.

3 — Compete aos titulares de cargos chefia adequar o dever de infor-
mação a que se refere o n.º 1, consubstanciando -se, este, na obrigato-
riedade de instruir os respetivos processos, com a informação técnica e 
jurídica, quando exigível, de modo a estarem capazes de ser apreciados 
pelos órgãos municipais competentes.

SECÇÃO II

Estrutura Orgânica Flexível

Artigo 17.º
Competências Comuns

1 — Sem prejuízo das demais competências cometidas ao pessoal 
dirigente nos termos da lei ou ato de delegação de competências, cons-
tituem competências comuns às diversas unidades orgânicas:

a) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional, 
dos relatórios e contas, bem como na elaboração ou alteração do mapa 
de pessoal;

b) Avaliar e controlar o grau de cumprimento físico e financeiro, a 
nível sectorial, das grandes opções do plano e dos restantes programas 
de ação, através da elaboração de indicadores de gestão e propor as 
medidas de ajuste necessárias;

c) Definir objetivos de atuação, tendo em conta os objetivos gerais 
estabelecidos, bem como assegurar a eficiência dos métodos e raciona-
lização dos processos de trabalho de forma a maximizar a produtividade 
dos recursos disponíveis;

d) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos ser-
viços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e a alcançar;

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) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 
tecnológicos, otimizando os meios e adotando medidas que permitam 
simplificar e acelerar procedimentos e promover a aproximação à so-
ciedade e a outros serviços públicos;

g) 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, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

h) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando -lhes os ade-
quados conhecimentos e aptidões profissionais, necessários ao exercício 
das funções correspondentes ao posto de trabalho ocupado;

i) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica, participando as ausências à unidade orgânica 
responsável pelos recursos humanos;

j) Assegurar a coordenação e a qualidade técnica do trabalho produzido 
e serviços prestados na sua unidade orgânica, bem como o cumprimento 
dos prazos, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários;

k) Divulgar, junto dos trabalhadores, os documentos internos e normas 
de procedimento a adotar, bem como debater e esclarecer as ações a 
desenvolver para o cumprimento dos objetivos do serviço, promovendo 
o empenho e a assunção de responsabilidades;

l) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a 
correspondência a eles referente;

m) Elaborar e submeter à aprovação superior regras ou normas, desig-
nadamente, instruções, circulares e regulamentos, julgadas necessárias 
ao correto exercício da atividade dos serviços, bem como de medidas 
de adequação ou melhoria de cada serviço;

n) Preparar os assuntos que careçam de deliberação ou despacho, 
informando os processos, para o efeito, com o respetivo enquadramento 
legal e material, através da clara exposição do fim pretendido pelo reque-
rente da sua viabilidade técnica e legal, sem o que os órgãos competentes 
não poderão tomar conhecimento dos mesmos, com fundamento em 
insuficiente instrução processual, ou deficiente informação;

o) Observar a disciplina legal e regulamentar nos procedimentos 
administrativos em que intervenham;

p) Submeter a despacho, devidamente instruídos e informados com 
proposta de decisão, os processos que corram sob alçada da respetiva 
unidade orgânica e que dela careçam;

q) Estudar os assuntos de que sejam encarregados pelos órgãos mu-
nicipais e propor as soluções adequadas;

r) Assegurar o cumprimento das deliberações e despachos, nas áreas 
de competência da respetiva unidade orgânica;

s) Assegurar a existência de fluxos de informação eficazes entre os 
vários serviços com vista ao bom funcionamento global;

t) Promover e manter organizado o arquivo documental e de proces-
sos e remeter ao arquivo geral, no fim de cada ano, os documentos e 
processos que hajam sido objeto de decisão final;

u) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação produzida e que 
se revele necessária ao normal funcionamento dos serviços municipais;

v) Manter o presidente da câmara, ou vereador com competências 
delegadas, ao corrente das atividades dos serviços que superintende, 
designadamente através do reporte das atividades desenvolvidas ao 
abrigo de delegação ou subdelegação de competências;

w) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria con-
fidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados;

x) Exercer as demais competências cometidas por lei, regulamentação 
administrativa ou decisão dos órgãos municipais.

2 — Os titulares de cargos de direção exercem também as competên-
cias que neles forem delegadas ou subdelegadas, nos termos da lei.

Artigo 18.º
Divisão Administrativa e Financeira

1 — Compete à divisão administrativa e financeira, em geral:
a) Assegurar o atendimento, receção e tratamento de sugestões e 

reclamações e promover a agilização dos procedimentos, no âmbito de 
matérias incluídas na esfera de competências da divisão;

b) Controlar os prazos legais e a movimentação de processos, bem 
como proceder ao seu arquivamento quando concluídos;

c) Certificar, mediante despacho, os factos e atos que constem do 
arquivo municipal ou de atas de reunião dos órgãos municipais, sem 
prejuízo das competências nesta matéria confiadas aos outros serviços;

d) Assegurar a leitura e cobrança, incluindo a execução de notificações 
por falta de pagamento, dos serviços de abastecimento público de água, 
saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos;

e) Assegurar o expediente e todas as tarefas de caráter administrativo 
em matéria de recenseamento militar e eleitoral, eleições e consultas 
diretas aos eleitores;

f) Promover a publicidade oficial das decisões e deliberações dos 
órgãos municipais, destinadas a ter eficácia externa, nos termos da 
legislação em vigor, designadamente através da respetiva publicação 
em Edital, Boletim Municipal, Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), Diário da República (DR) ou Jornal Oficial da 
União Europeia (JOUE);

g) Gerir o registo e arquivo de despachos, informações internas, ordens 
de serviço, editais e outras publicações de caráter oficial;

h) Assegurar a receção, classificação, registo, encaminhamento, expe-
dição e arquivo corrente do expediente e correspondência geral da câmara 
municipal e de outros documentos, dentro dos prazos estabelecidos;

i) Assegurar o apoio administrativo aos órgãos municipais, designa-
damente no que se refere à preparação e secretariado das reuniões dos 
órgãos colegiais;

j) Proceder ao tratamento de dados estatísticos;
k) Gerir e operar a rede telefónica municipal;
l) Assegurar a organização e dar sequência a todos os procedimentos e 

assuntos de caráter administrativo, quando não existam outras unidades 
orgânicas com essa vocação específica.

m) Emitir e conferir faturas, guias de receita ou devolução referen-
tes a taxas e demais receitas a cobrar pela prestação dos serviços que 
constituam competência da divisão;

n) Liquidar taxas e demais receitas municipais a cobrar pela pres-
tação de serviços que não constituam competência específica de outra 
unidade orgânica;

o) Assegurar o serviço municipal de proteção civil responsável pela 
prossecução das atividades de âmbito municipal, exercendo as compe-
tências previstas nas Leis n.º 65/2007, de 12 de novembro, e 27/2006, 
de 3 de julho, adaptadas à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho;

p) Prestar apoio aos órgãos municipais na definição e execução da 
política municipal de desporto, ao nível da colaboração com organiza-
ções associativas e outras, para concretização de projetos e programas 
desportivos de âmbito local, da promoção de práticas desportivas nas 
suas variadas manifestações, de acordo com programas específicos e 
integrados com o esforço de promoção turística, valorizando os es-
paços naturais e equipamentos disponíveis a atendendo a critérios de 
qualidade;
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q) Assegurar a realização da política e dos objetivos municipais na 
área da juventude, designadamente no que respeita ao associativismo e 
autopromoção juvenil, à prevenção de comportamentos de risco e fatores 
de exclusão social, bem como uma adequada inserção dos jovens na 
vida social e económica;

r) Ao nível da promoção turística municipal, assegurar a articulação e 
cooperação entre organismos oficiais com intervenção na área do turismo 
e as organizações representativas dos agentes económicos do setor;

s) Promover a participação municipal em organismos e associações 
nacionais e internacionais de índole turística;

t) Estudar e promover medidas de estímulo aos operadores dos setores 
hoteleiro, restauração e serviços turísticos;

u) Cooperar, com outras entidades públicas e operadores privados na 
promoção turística, cultural e ambiental;

v) Assegurar, em articulação com outros serviços e entidades exter-
nas, uma gestão integrada dos espaços e equipamentos com apetência 
turística;

w) Organizar e gerir um eficaz serviço de atendimento e informação 
turística;

x) Apoiar a realização de eventos culturais, desportivos e outros, que 
contribuam para a animação turística e para a inserção do município 
nos circuitos turísticos nacionais e internacionais.

2 — Compete a esta unidade orgânica, em matéria de gestão finan-
ceira:

a) Coordenar e controlar toda a atividade financeira, designadamente 
através do cabimento de verbas e verificação de fundos disponíveis;

b) Coordenar e assegurar a elaboração técnica dos instrumentos pre-
visionais e a sua execução;

c) Coligir os elementos necessários à elaboração do orçamento, res-
petivas alterações e revisões, bem como à elaboração do relatório de 
gestão;

d) Acompanhar, controlar e avaliar a execução dos planos de atividades 
e dos orçamentos, elaborar relatórios periódicos de execução física e 
financeira, propor e promover a adoção de medidas de reajustamento 
ou replaneamento, sempre que se verifiquem desvios entre o progra-
mado e o executado, ou a necessidade de desenvolvimento de ações 
não previstas;

e) Organizar e elaborar a conta de gerência, documentos de prestação 
de contas e a recolha dos elementos que aos mesmos respeitem;

f) Elaborar relatórios financeiros de acompanhamento à execução do 
orçamento, complementados com indicadores de gestão adequados;

g) Conceber e propor a definição de normas e procedimentos relativos 
à gestão financeira a seguir pelos serviços;

h) Assegurar o efetivo conhecimento, em cada momento, da capaci-
dade de endividamento do município;

i) Elaborar estudos de natureza económico -financeira que fundamen-
tem decisões, designadamente, no âmbito das operações de crédito;

j) Diligenciar a definição, elaboração e outorga dos contratos -programa 
e de gestão, respeitantes ao setor empresarial local, e respetivo controlo 
financeiro;

k) Elaborar balancetes e relatórios periódicos sobre a execução orça-
mental e previsão das despesas comprometidas;

l) Colaborar na elaboração de estudos e propostas para a aprovação 
de taxas e outras receitas a cobrar pelo município;

m) Proceder à liquidação de juros de mora;
n) Assegurar o recebimento de todas as receitas e o pagamento, de-

vidamente autorizado, de todas as despesas;
o) Elaborar balancetes diários de caixa, acompanhados dos respetivos 

documentos de receita e despesa;
p) Assegurar a entrega dos documentos de cobrança e respetivos 

recibos ao cidadão;
q) Emitir certidões de dívida com vista à cobrança coerciva de impos-

tos e outros tributos que constituam receita do Município, designada-
mente provenientes de taxas, encargos de mais -valias e outras receitas 
de natureza tributária.

3 — Compete ainda à divisão administrativa e financeira, no âmbito 
da contabilidade municipal:

a) Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, de acordo 
com a legislação em vigor e com os requisitos do modelo de gestão 
estabelecido pelos órgãos competentes;

b) Controlar a atividade do tesoureiro, verificando a conformidade 
das operações de tesouraria, nos termos legalmente prescritos;

c) Assegurar a gestão de fundos especiais consignados a certas ati-
vidades;

d) Confirmar o apuramento diário de contas de caixa;
e) Efetuar depósitos e transferências de fundos;
f) Manter atualizada a informação diária sobre o saldo de tesouraria 

das operações orçamentais e das operações de tesouraria;

g) Providenciar a concretização das demais operações de tesouraria, 
decorrentes da lei e regulamentos em vigor;

h) Assegurar a conferência de faturas e os inerentes procedimentos.
i) Elaborar e proporcionar a avaliação de um eficaz sistema de con-

tabilidade de custos;
j) Manter atualizada a conta -corrente com empreiteiros, fornecedores 

de bens e prestadores de serviços, assim como mapas de atualização 
de empréstimos;

k) Controlar as receitas e despesas e manter o plano de contas atua-
lizado;

l) Emitir, registar e arquivar ordens de pagamento, guias de receita e 
de anulação e assegurar a sua coordenação;

m) Manter devidamente organizado o arquivo e toda a documentação 
das gerências findas;

n) Proceder à atualização permanente dos ficheiros ou bases de dados 
relativos à liquidação de receitas, sempre que essa tarefa não esteja 
cometida a outros serviços;

o) Colaborar no estabelecimento e funcionamento do sistema de con-
trolo de gestão, designadamente no que respeita à afetação de recursos às 
diversas atividades e unidades orgânicas, assegurando os procedimentos 
administrativos correspondentes.

p) Controlar a despesa, comprovar o saldo das diversas contas e, em 
geral, preparar os processos de execução do orçamento;

4 — Compete a esta unidade orgânica, especificamente, no âmbito 
do património:

a) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens 
imóveis do Município;

b) Proceder a todas as operações de inscrição na matriz e de registo 
relativas à aquisição, cedência ou alienação de património imóvel;

c) Colaborar com os serviços nos assuntos relativos ao património 
municipal;

d) Assegurar os procedimentos relativos à gestão do património 
imóvel municipal e informar as respetivas propostas de decisão ou 
deliberação;

e) Assegurar os procedimentos necessários à aquisição, oneração e 
alienação de bens imóveis;

f) Proceder a uma contínua avaliação dos valores patrimoniais, tanto 
na perspetiva da imputação de custos de amortização a serviços e ativi-
dades, como da valorização comercial dos bens imóveis;

g) Assegurar a disponibilização dos terrenos necessários à execução 
de empreitadas, nomeadamente, de construção de infraestruturas, equi-
pamento social e rede viária;

h) Promover o registo dos bens móveis a e este sujeitos;
i) Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário dos bens 

móveis e a sua afetação aos diversos serviços;
j) Estabelecer os critérios de amortização de património afeto aos 

serviços, na perspetiva de imputação de custos a cada unidade orgânica;
k) Promover a manutenção preventiva e corretiva dos bens patrimoniais 

móveis, exceto viaturas automóveis, e gerir os respetivos contratos;
l) Proceder às operações de abate e alienação de bens patrimoniais, 

quando deteriorados ou inúteis;
m) Assegurar as atividades de aprovisionamento municipal de bens 

e serviços necessários à execução eficiente e oportuna das atividades 
planeadas, observando os melhores critérios de gestão económica, fi-
nanceira e de qualidade;

n) Proceder aos estudos de mercado para realização de compras 
públicas;

o) Controlar as compras e assegurar os procedimentos legais aplicá-
veis, executando o expediente em matéria de contratação pública para 
aquisição de bens móveis e serviços;

p) Promover a distribuição pelos serviços dos bens adquiridos, orga-
nizando um sistema de controlo de existências, em coordenação com 
o serviço de armazém;

q) Organizar e manter atualizada a listagem dos fornecedores de bens 
e prestadores de serviços;

r) Promover, em colaboração com as demais unidades orgânicas, o 
estabelecimento de sistemas de seguros e gerir a respetiva carteira;

s) Articular a celebração de contratos escritos com o oficial público 
designado;

t) Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o plano anual 
de aprovisionamento, em consonância com as atividades comprometidas 
no plano de atividades;

u) Proceder, em tempo útil, à aquisição dos bens e serviços necessários 
ao desenvolvimento da atividade municipal;

v) Proceder à gestão racional de stocks, em consonância com critérios 
técnicos, económicos e de qualidade, definidos em articulação com os 
diversos serviços utilizadores.

w) Proceder ao armazenamento e gestão material de bens e ao seu 
fornecimento mediante requisição dos serviços.
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5 — Compete a esta divisão, em matéria de recursos humanos:
a) Assegurar o expediente e as tarefas administrativas relativas à admi-

nistração do pessoal, designadamente no que concerne ao recrutamento, 
seleção, mobilidade, cessação de funções, aposentação, assistência na 
doença e acidentes de trabalho, à avaliação do desempenho, ao controlo 
da assiduidade, realização de horas extraordinárias, processamento 
de vencimentos, prestações sociais, abonos e cadastro dos processos 
individuais dos trabalhadores;

b) Obter as referências organizacionais necessárias à elaboração, 
anual, do mapa de pessoal que garanta a adequação dos postos de trabalho 
às necessidades evidenciadas;

c) Elaborar estudos previsionais sobre efetivos a serem ponderados 
na preparação do orçamento anual de recursos humanos;

d) Estabelecer e gerir os sistemas de recrutamento e seleção, assegu-
rando os procedimentos legais aplicáveis, bem como a coordenação do 
processo de avaliação do desempenho, garantindo o desenvolvimento 
e valorização dos trabalhadores;

e) Organizar os processos de pessoal e emitir informações, pareceres, 
estudos e relatórios em matéria de recursos humanos;

f) Assegurar os processos administrativos relativos ao seguro de 
acidentes de trabalho e respetivos sinistros;

g) Estudar, propor e regulamentar os horários de trabalho numa pers-
petiva de aumento da sua flexibilidade e da melhoria do atendimento 
dos munícipes, pondo em prática um adequado sistema de controlo de 
assiduidade;

h) Estabelecer normas e procedimentos que agilizem e assegurem 
rigor ao processo administrativo relativo ao pessoal;

i) Assegurar o respeito pela legislação em vigor em matéria de gestão 
de recursos humanos;

j) Promover a melhoria das condições de instalação e de equipamento 
dos serviços, de acordo com as prioridades operacionais, as necessida-
des de aumento da produtividade, da segurança dos trabalhadores e do 
respeito por critérios de racionalidade económico -financeira;

k) Estudar e promover as medidas de organização estrutural e fun-
cional dos serviços, numa perspetiva de modernização administrativa 
e de desenvolvimento tecnológico;

l) Promover o levantamento das necessidades de formação em estreita 
articulação com os dirigentes dos serviços;

m) Elaborar e propor o plano anual de formação, interna e externa, e 
os respetivos orçamentos;

n) Organizar e acompanhar as atividades de formação planeadas e 
assegurar todos os procedimentos necessários à sua concretização e 
controlo pedagógico e financeiro;

o) Elaborar o relatório anual da formação.

6 — Compete ainda à divisão administrativa e financeira, ao nível da 
gestão dos sistemas informáticos:

a) Promover a aquisição, gestão, desenvolvimento e manutenção das 
aplicações informáticas tidas como necessárias ao funcionamento das 
diversas unidades orgânicas;

b) Analisar de modo continuado, no quadro das medidas de orga-
nização estrutural e funcional dos serviços e de desburocratização e 
modernização administrativa, as necessidades e prioridades dos diversos 
serviços quanto a soluções informáticas;

c) Propor e supervisionar tecnicamente todos os processos de aquisição 
de equipamento e de suportes lógicos;

d) Assegurar a administração, a manutenção e adequada exploração 
dos sistemas informáticos instalados, incluindo os respetivos sistemas 
de proteção, segurança e controlo de acessos da sua responsabilidade 
direta ou atribuídos a outros serviços;

e) Apoiar ou assegurar a formação dos trabalhadores do Município 
no domínio da informática e novas tecnologias de informação e co-
municação;

f) Assegurar a conceção e administração dos sistemas de redes e 
comunicações informáticas municipais;

g) Prestar apoio técnico aos diversos serviços;
h) Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, estudos condu-

centes à melhoria do funcionamento do sistema de informação, no que 
respeita à estrutura, métodos de trabalho e equipamentos;

i) Manter o software de exploração em condições operacionais;
j) Velar pelas boas condições de funcionamento do equipamento e 

executar os procedimentos de manutenção;
k) Velar pela segurança e arquivo dos dados no sistema informá-

tico.

7 — A esta unidade orgânica compete, especificamente, em matéria 
de licenciamento de atividades diversas:

a) Apoiar a definição das políticas municipais relativas ao exercício 
de atividades económicas;

b) Emitir parecer sobre a instalação ou transferência de farmácias e 
sua escala de serviço permanente, nos termos da lei;

c) Assegurar o procedimento aplicável à concessão e modificação dos 
horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e 
de prestação de serviços, a emissão do respetivo alvará, nos termos da 
lei ou regulamento municipal em vigor;

d) Assegurar o procedimento administrativo licenciamento do trans-
porte público de aluguer em veículos ligeiros de passageiros — táxis;

e) Assegurar as diligências necessárias à emissão da autorização para 
alojamento de canídeos e gatídeos, após parecer obrigatório e vinculativo 
do médico veterinário municipal;

f) Diligenciar, em articulação com o médico veterinário municipal, 
a emissão da autorização para prestação de serviços ocasionais de res-
tauração e bebidas;

g) Assegurar o procedimento aplicável à emissão de licenças espe-
ciais de ruído;

h) Promover o licenciamento de atividades diversas, nomeada-
mente:

i) Acampamentos ocasionais;
ii) Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos 

nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre;
iii) Realização de fogueiras e queimadas.
i) Promover o licenciamento de mensagens publicitárias, ocupação 

do espaço público e instalação de mobiliário urbano;
j) Assegurar o procedimento aplicável à realização de feiras, mercados, 

arraiais e festividades municipais;
k) Coordenar a ocupação e exploração de lugares e estabelecimentos 

em feiras, arraiais e festividades;
l) Elaborar o plano anual de feiras e festividades, bem como assegurar 

a gestão corrente de todas as matérias relativas à aplicação da legislação 
e regulamentação respetiva, designadamente no que respeita às condições 
higio -sanitárias, no âmbito das atribuições municipais;

m) Assegurar o apoio ao consumidor nas ações de informação no 
âmbito do direito do consumo.

8 — Em matéria de arquivo, bibliotecas e património cultural:
a) Prestar apoio às organizações associativas populares e outras es-

truturas, com vista à concretização de projetos e programas culturais 
de âmbito local;

b) Contribuir para a preservação e divulgação de práticas ou expres-
sões da cultura popular e recreativa, ao nível local e regional;

c) Incentivar a difusão e criação da cultura nas suas variadas mani-
festações, de acordo com programas específicos convergentes com o 
esforço de promoção turística, valorizando os espaços e equipamentos 
disponíveis e atendendo a critérios de qualidade;

d) Organizar e dirigir a atividade do arquivo histórico e intermédio, 
assegurando a conservação e a gestão dos legados e espólios docu-
mentais;

e) Promover e assegurar a execução da política municipal de biblio-
tecas e do património cultural móvel, imóvel ou imaterial, em diálogo 
permanente, com a administração regional, juntas de freguesia, agentes 
sociais e culturais;

f) Propor ações de conservação e restauro dos bens culturais imóveis 
do Município com vista à sua preservação e valorização;

g) Propor a celebração de protocolos com outras entidades que visem 
a requalificação, salvaguarda, valorização e divulgação do património 
cultural imóvel e imaterial;

h) Propor e desenvolver projetos de investigação no âmbito do patri-
mónio cultural municipal, em articulação com universidades, centros de 
investigação científica, arquivo e outras entidades regionais;

i) Definir e executar um programa sistemático de inventário e registo 
do património cultural do Município e propor, através dos procedimentos 
legais adequados, a sua classificação;

j) Proceder à gestão da rede de bibliotecas municipais, promovendo 
uma oferta de qualidade, numa perspetiva descentralizadora, cumprindo 
a sua natureza de serviço público;

k) Concretizar ações que contribuam para a promoção da leitura, a 
igualdade no acesso à informação e a eliminação do iletrismo e exclusão 
cultural.

9 — Em matéria de saúde, ação social e educação:
a) Conceber e desenvolver programas e projetos integrados de ação 

social, de iniciativa municipal ou em parceria com outras instituições 
e agentes sociais, visando o apoio a grupos especialmente carenciados, 
vulneráveis ou de risco;

b) Promover e apoiar, em articulação com o serviço regional de saúde, 
iniciativas na área da saúde pública, informação e educação para a saúde, 
despistagem e rastreio, prevenção de acidentes, campanhas de vacina-
ção e de recolha de sangue, da saúde escolar, da prevenção primária da 
toxicodependência e promoção de estilos de vida saudáveis;
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c) Elaborar estudos que permitam o diagnóstico social e o conheci-
mento das carências sociais da população e grupos específicos, desig-
nadamente, infância, idosos, pessoas portadoras de deficiência, desem-
pregados de longa duração, imigrantes e minorias étnicas;

d) Incentivar a instalação de equipamentos e a criação de atividades 
de apoio aos grupos sociais específicos, designadamente ao nível da 
infância e 3.ª idade;

e) Promover iniciativas, em articulação com as entidades vocacionadas 
para o efeito, tendentes a apoiar munícipes necessitados nas áreas da 
formação profissional e da integração profissional;

f) Assegurar o procedimento administrativo no âmbito da política 
municipal de habitação a estratos sociais desfavorecidos, designadamente 
ao nível da habitação social ou no âmbito do regulamento municipal de 
apoio a habitações degradadas;

g) Acompanhar e instruir processos relativos à recuperação e benefi-
ciação pelos proprietários, de edifícios e de habitações em situação de 
degradação ou insalubridade, designadamente ao abrigo de programas 
regionais ou nacionais de apoio e legislação específica em vigor;

h) Promover estudos e ações sobre a problemática da habitação, nas 
suas diversas vertentes, tendo em conta os vários mercados, fontes de 
financiamento e estado de conservação;

i) Determinar as carências habitacionais da população e manter atua-
lizado o seu inventário;

j) Assegurar a execução das tarefas e ações abrangidas pelas compe-
tências municipais em matéria educativa, de apoio sócio educativo, no 
âmbito da ação social e transportes escolares;

k) Desenvolver contactos e propor a celebração de acordos com 
instituições educativas, públicas ou particulares, organizações juvenis e 
outras entidades de interesse para a melhoria do sistema educativo;

l) Garantir a execução das políticas municipais destinadas à promoção 
do desenvolvimento do ensino no município.

Artigo 19.º
Divisão Jurídica e de Urbanismo

1 — Compete à divisão jurídica e de urbanismo, em geral:
a) Assegurar o atendimento, receção e tratamento de sugestões e 

reclamações e promover a agilização dos procedimentos, no âmbito de 
matérias incluídas na esfera de competências da divisão;

b) Controlar os prazos legais e a movimentação de processos, bem 
como proceder ao seu arquivamento quando concluídos;

c) Liquidar taxas e demais receitas municipais a cobrar pela prestação 
dos serviços que constituam competência específica da divisão;

d) Emitir e conferir guias de receita ou devolução referentes a taxas 
e demais receitas a cobrar pela prestação de serviços que constituam 
competência específica da divisão;

e) Prestar assessoria jurídica aos órgãos municipais, assegurando 
a emissão de pareceres jurídicos e o acompanhamento dos processos 
inerentes ao serviço;

f) Obter, a solicitação do executivo, os pareceres jurídicos externos 
considerados necessários;

g) Assegurar, ou no caso de o patrocínio ser assegurado por manda-
tário externo, acompanhar e supervisionar o patrocínio judiciário do 
Município;

h) Acompanhar e manter a Câmara informada sobre as ações e recursos 
em que o Município seja parte;

i) Emitir, ou solicitar ao advogado mandatado no processo, que emita 
as recomendações, sugestões e procedimentos impostos ao município, 
aos seus órgãos ou serviços, pela execução de sentenças judiciais.

j) Concorrer para o aperfeiçoamento técnico -jurídico dos atos admi-
nistrativos municipais;

k) Participar na elaboração de regulamentos, posturas, normas, de-
liberações, despachos internos e ordens de serviço, concorrendo para 
a disponibilização ao público das normas regulamentares municipais, 
através de suportes acessíveis e práticos;

l) Assegurar a articulação das competências das diversas unidades 
orgânicas no âmbito regulamentar, zelando pela coerência interna, acom-
panhando o respetivo processo normativo, propondo as diligências neces-
sárias de forma a garantir o efetivo cumprimento das normas legais;

m) Dinamizar o conhecimento oportuno de normas e regulamentos 
essenciais à gestão municipal, bem como das suas alterações ou revo-
gações;

n) Propor superiormente soluções conformes à lei e regulamentos 
aplicáveis, sugerindo alternativas de decisão ou de deliberação;

o) Informar previamente os pedidos de parecer jurídico a entidades 
externas, organizando e mantendo atualizado o registo de pareceres 
jurídicos, publicados ou que venham ao conhecimento do município 
por solicitação deste ou dos serviços;

p) Proceder ao tratamento e classificação de legislação e de juris-
prudência, difundindo periodicamente as informações relacionadas 

com a atuação municipal ou fornecendo os elementos solicitados pelos 
órgãos municipais;

q) Colaborar, com a unidade orgânica responsável pela aquisição de 
bens imóveis, nos procedimentos de caráter expropriativo, assegurando 
a respetiva tramitação até à fase de remessa a tribunal;

r) Propor a adoção de novos procedimentos ou a alteração dos mes-
mos, em especial, quando exigido pela alteração de disposições legais 
ou regulamentares.

2 — Compete ainda a esta unidade orgânica, em matéria de ordena-
mento do território e urbanismo:

a) Promover a execução da política municipal de ordenamento do 
território, em conformidade com as orientações dos órgãos municipais;

b) Prestar apoio aos órgãos municipais e às diversas unidades orgâ-
nicas, designadamente nas áreas do planeamento e gestão urbanística, 
infraestruturas e saneamento, assegurando, nas vertentes funcionais 
respetivas, a compatibilização das políticas sectoriais com os objetivos 
e parâmetros definidos no Plano Diretor Municipal;

c) Cooperar com outras entidades, organismos ou serviços em matéria 
de planeamento urbanístico e ordenamento do território;

d) Assegurar a informação e a participação dos interessados sobre os 
instrumentos de planeamento territorial, bem como sobre o estado ou 
andamento dos respetivos processos;

e) Colaborar na elaboração de instrumentos de planeamento ur-
banístico, nomeadamente, nos procedimentos elaboração, revisão 
ou alteração do Plano Diretor Municipal, Planos de Urbanização e 
de Pormenor;

f) Elaborar e promover a incrementação de planos e projetos de de-
senvolvimento, com base no conhecimento aprofundado da situação, das 
orientações políticas definidas pelos órgãos municipais, dos interesses 
e dinâmica social ou económica da sociedade civil, considerando as 
iniciativas centrais e regionais;

g) Proceder ao levantamento do estado das infraestruturas, equipa-
mentos sociais e edificações existentes dentro dos limites de cada área 
previamente determinada, elaborando e promovendo a incrementação 
de planos e projetos de intervenção;

h) Promover e participar em estudos, projetos e acordos com entidades 
públicas e privadas relativos ao desenvolvimento e exploração de uma 
adequada rede de infraestruturas;

i) Informar os processos referentes a pedidos de ocupação da via 
pública, por motivo de obras;

j) Dar seguimento aos pedidos de vistoria relativos a obras de urba-
nização, com vista à sua receção;

k) Promover a realização de vistorias no âmbito da instalação da rede 
de infraestruturas e telecomunicações;

l) Propor e participar na elaboração de regulamentos municipais 
em matéria de urbanização e edificação, respetivas taxas e compen-
sações;

m) Elaborar estudos ou relatórios sobre o estado do ambiente, mapas 
de ruído e planos de redução de ruído, proceder às necessárias medições, 
nos termos do respetivo regulamento;

n) Dirigir o gabinete de apoio técnico responsável pela emissão de 
pareceres, estudos e trabalhos técnicos no domínio da arquitetura, en-
genharia civil, topografia, desenho, geografia e outros;

o) Garantir o apoio técnico aos órgãos e serviços que o requeiram, 
nas áreas de desenho, medições, orçamentos e em domínios técnicos 
especializados do setor;

p) Assegurar, mediante prévia determinação, a abertura, instrução e 
tramitação dos diversos procedimentos e formalidades de que depende a 
adjudicação de empreitadas de obras públicas, promovendo o respetivo 
lançamento e acompanhamento jurídico -administrativo;

q) Fornecer aos serviços responsáveis pela contratação pública os 
elementos de solução da obra, designadamente os programas prelimi-
nares, projetos e demais peças técnicas necessárias ao lançamento dos 
respetivos procedimentos e apoiar na respetiva tramitação;

r) Assegurar a elaboração dos estudos, projetos e cálculos, de arqui-
tetura e engenharia, relativos a infraestruturas, equipamentos sociais, 
espaços verdes e arranjos exteriores a construir, reconstruir ou a re-
modelar, incluindo as respetivas memórias descritivas, especificações 
técnicas e mapas de medições;

s) Garantir o acompanhamento, gestão técnica e administrativa das 
empreitadas de obras municipais em curso, após adjudicação, desig-
nadamente ao nível da consignação, fiscalização do cumprimento dos 
projetos, prazos e normas técnicas de execução;

t) Assegurar, ao nível da execução de empreitadas construção de 
obras municipais, o cumprimento das injunções que decorrem do regime 
jurídico de segurança e saúde, em projeto e obra;

u) Assegurar a emissão de pareceres técnicos e acompanhar os pro-
cessos inerentes ao serviço, organizando -os e assegurando o respetivo 
procedimento administrativo, incluindo o seu encaminhamento para 
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as entidades, internas e externas, que se devam pronunciar sobre o seu 
objeto;

v) Gerir o apoio de caráter administrativo, em matéria de urbanização 
e edificação, designadamente ao nível da correta instrução dos processos 
de informação prévia, licenciamento, comunicação prévia ou autorização 
de utilização, com vista à sua apreciação e decisão;

w) Assegurar a informação referente à apreciação liminar dos proce-
dimentos de controlo prévio para realização de operações urbanísticas, 
procedendo à verificação da sua conformidade com a legislação em 
vigor;

x) Informar o órgão competente para promoção de consultas às entida-
des exteriores que, nos termos da lei, devam emitir parecer, autorização 
ou aprovação, na fase de instrução dos procedimentos de controlo prévio 
para realização de operações urbanísticas;

y) Propor a realização de vistoria para efeitos de concessão de auto-
rização de utilização;

z) Executar os procedimentos destinados à emissão, registo e arqui-
vamento de licenças, alvarás e outros títulos decorrentes dos pedidos 
aprovados ou comunicações admitidas;

aa) Organizar e gerir os procedimentos de controlo prévio para rea-
lização de operações urbanísticas;

bb) Assegurar o procedimento administrativo em matéria de insta-
lação de estabelecimentos, designadamente de restauração ou bebidas, 
comércio ou armazenagem de produtos alimentares, não alimentares, 
de prestação de serviços e de empreendimentos destinados à atividade 
de alojamento turístico;

cc) Organizar o processo de registo do alojamento local, designada-
mente no âmbito da hospedagem;

dd) Assegurar o procedimento administrativo em matéria de insta-
lação e exploração dos estabelecimentos industriais, a centralização e 
arquivo das respetivas declarações prévias de início ou modificação 
de atividade;

ee) Coordenar o processo de licenciamento e exploração de pos-
tos de abastecimento de combustíveis na rede viária municipal, 
instalações de armazenamento de combustíveis, redes de gás e re-
servatórios GPL;

ff) Diligenciar no sentido da implementação do sistema de informação 
geográfica e referenciação das operações referidas nas alíneas ante-
riores;

gg) Promover a execução coerciva das decisões municipais em ma-
téria de urbanização e edificação, designadamente no que respeita às 
operações materiais de demolição, trabalhos de correção, alteração e 
reposição do terreno, em cumprimento de despacho do membro do 
executivo com competência para o efeito.

3 — No exercício da atividade de fiscalização municipal, compete 
a esta divisão:

a) Dirigir a recolha e produção de informação solicitada aos serviços 
de fiscalização, pelos órgãos municipais, relativamente a situações de 
facto;

b) Coordenar, em estreita articulação com os serviços municipais res-
ponsáveis, as operações de fiscalização sistemática, com vista a prevenir 
o uso do solo em violação de normas legais ou regulamentares, bem como 
a verificação da conformidade das operações urbanísticas realizadas com 
as respetivas licenças, comunicações prévias ou autorizações;

c) Promover os procedimentos de fiscalização e monitorização de 
operações de urbanização e edificação, promovidas por entidades pú-
blicas ou particulares;

d) Coordenar a atividade de fiscalização administrativa municipal e 
a prestação informações sobre obras particulares, de modo a garantir a 
observância das disposições legais e regulamentares aplicáveis;

e) Coordenar a fiscalização no que se refere à verificação do cumpri-
mento da legislação em vigor, bem como das posturas e regulamentos 
municipais, em matéria de ocupação da via pública e publicidade;

f) Propor o embargo ou outras medidas de tutela da legalidade relati-
vamente a operações urbanísticas executadas em desconformidade com 
o projeto ou com as normas legais ou regulamentares aplicáveis;

g) Superintender os serviços na execução das operações de embargo, 
em cumprimento de despacho do membro da câmara municipal com 
competência para o efeito, nomeadamente no que respeita ao seu registo 
na conservatória de registo predial e remessa, às entidades responsáveis 
pelo fornecimento de energia elétrica, gás e água, certidão autenticada 
do ato que tiver determinado o embargo;

h) Coordenar a fiscalização do cumprimento de embargos e de outros 
atos administrativos que hajam determinado a aplicação de quaisquer 
medidas de tutela da legalidade urbanística, bem como a comunicação 
de desobediências ao Ministério Público;

i) Promover a execução coerciva das decisões municipais em matéria 
de urbanização e edificação, designadamente no que respeita à posse 

administrativa e às operações materiais de demolição, correção, alteração 
e reposição do terreno;

j) Coordenar os serviços de fiscalização no que respeita ao levanta-
mento de autos de notícia em matéria contraordenacional;

k) Executar notificações, citações ou intimações determinadas pe-
los órgãos municipais, por sua iniciativa ou a solicitação de entidades 
externas;

l) Coordenar as operações necessárias ao efetivo reconhecimento dos 
titulares de imóveis;

m) Dirigir a fiscalização do cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis ao exercício de atividades económicas, à 
limpeza de terrenos, higiene e salubridade públicas;

n) Zelar pelo cumprimento dos regulamentos e decisões municipais 
na área da gestão do espaço público, propondo a cessação de atividades, 
bem como a remoção de objetos publicitários e de mobiliário urbano, 
entre outros, não licenciados ou autorizados;

o) Assegurar a efetivação dos demais atos de execução coerciva 
determinados superiormente, providenciando a colaboração das forças 
de segurança sempre que se preveja a possibilidade de perturbação da 
ordem pública.

4 — Em matéria de contraordenações e execuções fiscais, compete 
a esta unidade orgânica, designadamente:

a) Assegurar a instrução de processos de contraordenação, bem como 
o seu acompanhamento em juízo, em caso de recurso;

b) Coordenar a realização de tarefas administrativas e a organização 
dos processos de contraordenação, com vista a assegurar a legalidade 
dos atos administrativos correspondentes;

c) Gerir o processo de cobrança coerciva de impostos e outros tributos 
que constituam receita do município, designadamente os provenientes 
de taxas, encargos de mais -valias e outras receitas de natureza tributária;

d) Assegurar a análise da conformidade legal das certidões de dí-
vida;

e) Proceder, nos termos legais, a todos os atos e formalidades proces-
suais, em matéria de execuções fiscais que sejam da responsabilidade 
municipal, sob a responsabilidade do funcionário designado para o 
efeito.

5 — Compete ainda a esta divisão, no que respeita ao exercício das 
funções oficial público:

a) Assegurar, através do funcionário designado pelo presidente da 
câmara, para o efeito, as funções legalmente cometidas ao oficial pú-
blico;

b) Promover a execução dos procedimentos destinados à celebração 
dos contratos escritos, designadamente a redação das minutas contratuais 
e dos contratos definitivos;

c) Lavrar os contratos, exceto os de pessoal, para os quais não seja 
exigida escritura;

d) Preparar a celebração e promover o adequado registo e arquiva-
mento dos contratos, exceto de pessoal, em que a câmara seja outorgante, 
bem como dos protocolos e outros atos formais para os quais não seja 
legalmente exigida a forma de escritura;

e) Organizar e manter atualizado um registo central de todas as escri-
turas, contratos e protocolos celebrados pelo município;

f) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à obtenção 
de vistos prévios pelas entidades competentes, em conformidade com 
a legislação em vigor.

Artigo 20.º
Divisão de Ambiente e Gestão de Equipamentos

1 — Compete a esta unidade orgânica, em geral:
a) Assegurar o atendimento, receção e tratamento de sugestões e 

reclamações e promover a agilização dos procedimentos, no âmbito de 
matérias incluídas na esfera de competências da divisão;

b) Controlar os prazos legais e a movimentação de processos, bem 
como proceder ao seu arquivamento quando concluídos;

c) Liquidar taxas e demais receitas municipais a cobrar pela prestação 
dos serviços que constituam competência específica da divisão;

d) Emitir e conferir guias de receita ou devolução referentes a taxas 
e demais receitas a cobrar pela prestação de serviços que constituam 
competência específica da divisão;

e) Promover as diligências necessárias à concretização e fomento de 
ações relacionadas com o ambiente e natureza, com vista à sua promoção, 
defesa, conservação e divulgação;

f) Prestar apoio às diversas unidades orgânicas na área do ambiente, 
no sentido de assegurar, nas vertentes funcionais respetivas, a compatibi-
lização das políticas sectoriais com os objetivos e parâmetros definidos 
pelas políticas municipais de ambiente;
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g) Apoiar o associativismo local de defesa do ambiente e desenvolver 
formas de cooperação com as diversas entidades com atividade nesse 
domínio na área do Município;

h) Cooperar, atentos aos limites definidos na lei, com todos os orga-
nismos da administração pública, na adoção de medidas de informação 
ambiental e defesa do ambiente;

i) Assegurar a colaboração com as autoridades de saúde, nas medidas 
que forem adotadas para a defesa da saúde pública, nas áreas da sua 
competência;

j) Prestar, em colaboração com os restantes serviços, o apoio técnico e 
administrativo ao Médico Veterinário Municipal, que exerce os poderes 
de autoridade sanitária veterinária concelhia.

k) Assegurar os serviços gerais de limpeza, guarda e segurança das 
instalações municipais, quando não expressamente afetas ou atribuídas 
à responsabilidade de outros serviços;

l) Proceder ao armazenamento, gestão material de bens e ao seu 
fornecimento mediante requisição dos serviços.

2 — Compete a esta divisão, em especial, no âmbito da gestão do 
espaço público, infraestruturas e equipamentos:

a) Assegurar os serviços de limpeza, manutenção e conservação do 
domínio municipal, nomeadamente dos espaços verdes, das vias, jardins 
e outros equipamentos de uso público;

b) Gerir a frota automóvel do município e assegurar a gestão técnica 
e operacional do parque de viaturas e equipamentos, no quadro de uma 
gestão descentralizada dos meios de transporte e dos equipamentos 
municipais;

c) Assegurar o controlo técnico e a manutenção do parque automóvel 
e equipamento mecânico, afeto, em termos operacionais e patrimoniais, 
às diversas unidades orgânicas;

d) Colaborar, com a divisão jurídica e de urbanismo, no levantamento 
do estado das infraestruturas, equipamentos sociais e edificações existen-
tes dentro dos limites de cada área previamente determinada, com vista 
à elaboração e promoção de planos e projetos de intervenção;

e) Assegurar a execução das políticas de trânsito, circulação e segu-
rança rodoviária, promovendo a sinalização da rede viária;

f) Elaborar estudos de tráfego e de planos de circulação, trânsito, par-
queamento e acessibilidades urbanas, em apoio às atividades de planea-
mento urbanístico e com vista à permanente adequação e melhoria das 
condições de funcionalidade do meio face à dinâmica social e económica;

g) Dar parecer sobre o ordenamento de trânsito e sinalização em 
projetos de operações urbanísticas, com vista a assegurar a melhor 
integração funcional das respetivas zonas de incidência nas redes de 
circulação existentes, assegurando a salvaguarda da funcionalidade e 
segurança nas diferentes fases de execução;

h) Assegurar o procedimento administrativo relativo à identificação 
de arruamentos e edifícios em matéria de toponímia e números de 
polícia;

i) Promover a gestão da rede de iluminação pública e emitir parecer 
ao nível dos projetos de infraestruturas;

j) Participar na receção de infraestruturas e equipamentos sociais rea-
lizadas por promotores de obras de urbanização, no âmbito de operações 
urbanísticas, e pelas demais entidades com atividade na infraestrutura-
ção e equipamento do município, no âmbito de projetos específicos ou 
acordos estabelecidos para o efeito;

k) Executar, de modo eficiente, os procedimentos de gestão dos es-
paços verdes, em tecido urbano ou rural, provendo as intervenções 
necessárias à utilização daqueles espaços por parte da população;

l) Assegurar a manutenção e bom estado de funcionamento dos sis-
temas de abastecimento de água, redes de esgotos, recolha e tratamento 
de resíduos sólidos urbanos;

m) Assegurar, sem prejuízo das competências especificamente co-
metidas a outros serviços, os procedimentos relativos ao abastecimento 
de água, saneamento e demais infraestruturas sob responsabilidade 
municipal;

n) Coordenar a atividade dos leitores -cobradores dos serviços de 
abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e gestão 
de resíduos urbanos;

o) Assegurar a instalação, controlo e manutenção de aparelhos me-
trológicos;

p) Assegurar a atividade dos serviços gerais, no que respeita à limpeza 
urbana e higiene pública dos espaços e aglomerados urbanos, desig-
nadamente a varrição manual e mecânica, lavagem de arruamentos e 
logradouros, limpeza de terrenos, de equipamentos públicos de higiene 
e salubridade

q) Coordenar das atividades afetas ao armazém municipal;
r) Proceder à instrução e gestão dos processos de concessão de ex-

ploração de equipamentos urbanos municipais, designadamente de ele-
mentos de mobiliário urbano e parques de estacionamento;

s) Assegurar a gestão administrativa e operacional dos cemitérios 
municipais;

t) Assegurar os procedimentos legais e regulamentares, a organização 
de ficheiros e demais registos sobre inumações, exumações, trasladações, 
sepulturas, jazigos e ossários, bem como os processos de concessão de 
terrenos nos cemitérios municipais.

3 — Ao nível da gestão de obras públicas municipais, compete ainda 
a esta unidade orgânica:

a) Analisar as condições funcionais e de segurança dos edifícios mu-
nicipais, propondo intervenções oportunas, designadamente no âmbito 
da respetiva conservação;

b) Proceder ao levantamento dos trabalhos a realizar no âmbito de 
pequenas obras de conservação e reparação dos equipamentos muni-
cipais, propondo o lançamento de empreitadas sempre que as tarefas 
a desenvolver excedam, pelo seu volume ou urgência, a capacidade 
produtiva própria;

c) Assegurar, por administração direta, a conservação e reparação 
das infraestruturas e mobiliário urbano sob responsabilidade municipal, 
designadamente, arruamentos, rede viária, arranjos exteriores, respe-
tivas drenagens pluviais, quando não cometida tal responsabilidade a 
entidades externas;

d) Proceder à identificação de trabalhos que não possam ser executados 
no âmbito da alínea anterior, propondo o lançamento dos correspondentes 
procedimentos de contratação pública.

CAPÍTULO V

Disposições Finais

Artigo 21.º
Organograma

É publicado em anexo o organograma descritivo da estrutura flexível 
do Município de São Vicente.

Artigo 22.º
Norma revogatória

É revogada a deliberação da câmara municipal, de 11 de janeiro de 
2013, que aprovou a estrutura flexível, organização e funcionamento 
dos serviços municipais de São Vicente, publicada pelo Despacho 
n.º 1908/2013, no Diário da República, 2.ª série — N.º 22 — de 31 
de janeiro.

Artigo 23.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publi-
cação no Diário da República.

ANEXO I

(quadro a que se refere o n.º 6 do artigo 2.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro) 

Designação
dos cargos dirigentes

Qualificação
dos cargos dirigentes Grau Número

de lugares

Chefe de Divisão  . . . . . . Direção Intermédia. . . . 2.º 3

 ANEXO II

(Organograma a que se refere o artigo 22.º) 

  
 207441838 
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 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 15204/2013

Revisão do Plano Diretor
Municipal do Seixal — Discussão Pública

Joaquim Cesário Cardador dos Santos, presidente da Câmara Munici-
pal do Seixal, nos termos dos n.º 3 e n.º 4 do artigo 77.º do Decreto-Lei 
n.º 380/99, de 22 de setembro, na atual redação e com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro, conjugado 
com o n.º 7 do artigo 96.º do mesmo diploma legal e dos n.º 6, n.º 7 e 
n.º 8 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, 
torna público que a Câmara Municipal do Seixal, em reunião ordinária 
de 28 de novembro de 2013, deliberou dar início ao período de discussão 
pública da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal do Seixal 
e respetivo Relatório Ambiental, a partir do dia 2 de janeiro de 2014 e 
até ao dia 28 de março de 2014 (86 dias).

Durante o período de discussão pública, a Câmara Municipal 
promoverá duas sessões públicas de esclarecimento, com início às 
18 horas, nas seguintes datas e locais: em 17 de janeiro de 2014, no 
Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, e 
em 28 de março de 2014, no Auditório do Mercado Municipal de 
Fernão Ferro.

Os documentos que integram a proposta de revisão do Plano Diretor 
Municipal do Seixal, incluindo o respetivo Relatório Ambiental, o 
parecer final da Comissão de Acompanhamento e demais parecerdes 
emitidos, as atas das reuniões de concertação e o quadro final de 
concertação, encontram-se disponíveis para consulta nos Serviços 
Centrais da Câmara Municipal do Seixal, na Alameda dos Bombeiros 
Voluntários, n.º 45, 2844-001 Seixal, todos os dias úteis das 9 às 
17 horas, e na página da Internet da Câmara Municipal do Seixal, 
em www.cm-seixal.pt.

No decurso do período de discussão pública, os interessados po-
derão apresentar, por escrito, reclamações, observações e sugestões 
sobre a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal e respetivo 
Relatório Ambiental, através de requerimento dirigido ao presidente 
da Câmara Municipal, identificando devidamente o seu subscritor, e 
que poderá ser entregue nos serviços da Câmara Municipal do Seixal 
ou remetido por correio para Alameda dos Bombeiros Voluntários, 
n.º 45, 2844-001 Seixal, ou por correio eletrónico para div.pdm@
cm-seixal.pt, ou ainda preenchendo o formulário eletrónico aces-
sível a partir da referida página da Internet da Câmara Municipal 
do Seixal.

29/11/2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Cesário 
Cardador dos Santos.

207441554 

 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Aviso n.º 15205/2013

Lista unitária de ordenação final homologada do procedimento 
concursal para ocupação de dois postos de trabalho

para a carreira/categoria de um assistente operacional — cantoneiro
Nos termos do disposto no 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 público que a lista unitária 
de ordenação final homologada, dos candidatos aprovados no pro-
cedimento concursal comum para o preenchimento de dois postos de 
trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, referente ao 
aviso de abertura n.º 24250/2011, publicado no Diário da República 
2.ª série n.º 209 de 29 de outubro de 2012, se encontra afixada na 
sede do Município.

2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, António José 
Martins Coutinho.

307436905 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 15206/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, conjugado com o n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a seguir se publica o despacho do Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara, de designação de Rui Pedro Miranda Pinto, como 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação, com efeitos a 1 de novembro 
de 2013, e respetiva nota curricular:

«Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.º.s 2 e 3 do artigo 42.º e 
n.os 4 e 5 do artigo 43.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
e ainda nos artigos 7.º a 10.º e 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, designo, sob proposta do Exmº. Senhor Vereador Luís 
Manuel Pires Patrício e no âmbito do Gabinete de Apoio à Vereação, 
o Licenciado em Sociologia do Trabalho do quadro de pessoal da 
Caixa Geral de Depósitos, Exmº. Senhor Dr. Rui Pedro Miranda Pinto, 
para o exercício de funções de Adjunto e uma vez que se confirma a 
existência, nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, de necessária informação de compromisso, em 
função dos fundos disponíveis.

Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado decreto -lei, 
a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente 
despacho, o qual produz efeitos imediatos.

[...]
1 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Basílio 

Horta.

ANEXO

Nota curricular
Dados Pessoais:
Nome — Rui Pedro Miranda Pinto.
Data de nascimento — 12 de maio de 1971.

Habilitações académicas:
Licenciatura em Sociologia do Trabalho — Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa;
Pós -Graduação em Direito das Autarquias Locais — Faculdade 

de Direito de Lisboa.

Experiência profissional:
De 1996 a 2002 — Bancário — Caixa Geral de Depósitos.

Experiência autárquica:
De 2002 a 2013 — Presidente da Junta de Freguesia de Mira Sintra;
De 2002 a 2013 — Deputado Municipal, por inerência de car-

go — Assembleia Municipal de Sintra;
De 2002 a 2005 — Representante dos Presidentes de Junta da 

Assembleia Municipal de Sintra — Assembleia Distrital de Lisboa;
De 2002 a 2005 — Representantes dos Presidentes de Junta da 

Assembleia Municipal de Sintra na Assembleia Distrital de Lisboa;
Representante dos Presidentes de Junta da Assembleia Municipal 

de Sintra no XV Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses;

De fevereiro de 2006 a fevereiro de 2010 — Membro do Conselho 
Geral da Associação Nacional de Freguesias;

Membro do Conselho Municipal de Ambiente de Sintra;
Membro da Comissão Permanente de Urbanismo da Assembleia 

Municipal de Sintra;
Membro da Comissão Permanente de Assuntos Sociais da Assem-

bleia Municipal de Sintra;
De 2010 a 2013 — Membro do Conselho Diretivo da Associação 

Nacional de Freguesias;
Membro da Comissão Política Nacional dos Autarcas Sociais De-

mocratas.»
19 de novembro de 2013. — 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.

307415034 

 MUNICÍPIO DE VAGOS

Edital n.º 1089/2013
Dr. Silvério Rodrigues Regalado, presidente da Câmara Municipal 

de Vagos:
Torna público que se encontra em apreciação pública pelo prazo 

de 30 dias, contados desde a data da publicação deste edital no Diá-
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rio da República, nos termos do disposto nos artigos 117.º e 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, e para posterior aprovação 
pela Assembleia Municipal de Vagos, a proposta de “Regulamento 
de Funcionamento e Utilização do Complexo Desportivo Municipal 
de Vagos”. O respetivo processo poderá ser consultado na Divisão 
Administrativa, durante as horas normais de expediente bem como 
no site da Câmara Municipal de Vagos, www.cm -vagos.pt.

E para constar e demais efeitos, se publica o presente edital e 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo deste 
Município.

3 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Silvério 
Rodrigues Regalado.

Regulamento de Funcionamento e de Utilização
 do Complexo Desportivo Municipal de Vagos

Preâmbulo
A prática regular e orientada de atividades físicas e desportivas é, 

reconhecidamente, um fator de promoção, de desenvolvimento e de 
manutenção dos índices de saúde, de educação e de cultura da socie-
dade contemporânea, contribuindo para o seu equilíbrio, bem -estar e 
desenvolvimento harmonioso. A sua crescente importância vincula e 
responsabiliza as autarquias na criação de condições que possibilitem 
e potenciem o acesso às atividades físicas e desportivas. O Município 
de Vagos tem, ao longo dos anos, valorizado este desígnio mediante a 
promoção e a dinamização de iniciativas, bem como disponibilizando 
e regulamentando, nos termos da lei, as suas instalações adstritas a 
este contexto.

Atualmente, os munícipes têm ao seu dispor um Complexo Desportivo 
Municipal que engloba o Estádio Municipal, a Piscina Municipal e o 
Pavilhão Desportivo Municipal Dr. João Rocha. Urge, por isso, proceder 
à uniformização de normas de funcionamento e de conduta, de princípios 
de gestão e de regimes de utilização das diferentes instalações, conver-
gindo num único documento os diversos regulamentos, deliberações e 
despachos anteriormente produzidos a este respeito, adequando -os à 
legislação em vigor.

Assim, nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, no artigo 118.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, nas alíneas a) do n.º 2 artigo 53.º e a) do n.º 6 do artigo 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, é elaborado 
o seguinte regulamento o qual foi aprovado pela Assembleia Municipal 
na sua reunião de... de... de 2013, sob proposta da Câmara Municipal 
na sua reunião de... de... de 2013, tendo o mesmo sido objeto de apre-
ciação pública, através de publicação de edital no Diário da República.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nos 
artigos 79.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa; na alínea f) 
do n.º 1 do artigo 13.º e nas alíneas b) do n.º 1 e b) e c) do n.º 2 do ar-
tigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 53.º e alíneas a) e b) do n.º 4 e a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 2.º
Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente regulamento tem por objeto definir as condições 
e os princípios gerais de gestão, de funcionamento e de utiliza-
ção das instalações do Complexo Desportivo Municipal de Vagos 
(CDMV).

2 — Por CDMV entenda -se um conjunto de terrenos e de construções 
destinados à prática regular de uma ou de mais modalidades desporti-
vas, compreendendo, ainda, espaços reservados ao público, a áreas de 
alimentação e de bebidas, a meios de comunicação social, a parquea-
mento de viaturas, os espaços verdes, os circuitos pedonais, os percursos 
velocipédicos e respetivas dependências.

3 — Para efeitos de aplicação do presente regulamento, consideram-
-se instalações do CDMV:

a) O Pavilhão Desportivo Municipal Dr. João Rocha;
b) A Piscina Municipal de Vagos;
c) O Estádio Municipal de Vagos.

4 — O disposto no presente regulamento aplicar -se -á às insta-
lações do CDMV referidas no n.º anterior, aos seus utentes e às 
atividades aí realizadas, sem prejuízo das leis gerais e das normas 
específicas que respeitem à gestão e à organização dos serviços 
municipais.

Artigo 3.º

Finalidades

1 — As instalações do CDMV destinam -se, prioritariamente, à 
realização de eventos desportivos das modalidades para as quais estão 
vocacionadas. Adicionalmente, as instalações do CDMV poderão ser 
utilizadas para atividades de âmbito educativo, de manutenção e de 
promoção da saúde, cultural e artístico.

2 — Nos casos de utilização para os fins extradesportivos referidos 
no n.º anterior, deverá a Câmara Municipal de Vagos avaliar o âmbito 
e o risco associado ao evento, e estabelecer, caso a caso, as condições a 
observar. Estas utilizações carecem de autorização escrita do Presidente 
da Câmara Municipal de Vagos.

3 — Atendendo às atividades acima referenciadas, considera -se que 
as instalações contempladas neste regulamento podem ser utilizadas 
pelos utentes de programas, de escolas ou de atividades municipais, 
de associações ou de clubes legalmente constituídos, de estabe-
lecimentos de ensino públicos ou privados, de entidades públicas 
ou privadas com interesse para o desenvolvimento do concelho e 
comunidade em geral.

CAPÍTULO II

Gestão e Funcionamento
Artigo 4.º

Propriedade, gestão e administração

1 — O Município de Vagos é a entidade proprietária das instalações 
que compõem o CDMV, sendo a Câmara Municipal responsável pela 
sua gestão e administração.

2 — Em situações especiais, a Câmara Municipal de Vagos poderá 
acordar com outras entidades a participação das mesmas na gestão das 
diferentes instalações, mediante a celebração de protocolos.

Artigo 5.º

Atribuições do Município de Vagos

1 — São atribuições do Município de Vagos:

a) Administrar e gerir as instalações;
b) Superintender em todos os serviços;
c) Fazer cumprir o presente regulamento;
d) Recrutar e ou alocar o pessoal necessário ao bom funcionamento 

dos serviços, das atividades e das instalações, a nível organizacional, 
administrativo e higiossanitário;

e) Nomear um Diretor Técnico para cada instalação;
f) Planear e tomar todas as medidas necessárias ao bom funcionamento 

e à manutenção das instalações e dos equipamentos, bem como à me-
lhoria contínua do aproveitamento dos recursos existentes;

g) Dinamizar e rentabilizar as instalações com eventos e atividades 
de índole variada, tendo em consideração as necessidades e as expec-
tativas dos utentes;

h) Garantir a assistência necessária à frequência das instalações por 
parte de pessoas com deficiência, de acordo com a disponibilidade das 
mesmas;

i) Receber e classificar os pedidos de cedência de instalações do 
CDMV e proceder em conformidade com o presente regulamento;

j) Comunicar, por escrito, aos interessados o indeferimento ou 
deferimento do pedido, indicando sempre o motivo do indeferi-
mento ou os dias, as horas e os espaços de utilização que lhe são 
concedidos;

k) Receber e analisar os processos referentes a infrações ao presente 
regulamento, aplicando as sanções nele previstas, sempre que tal seja 
procedente;

l) Definir e fazer cumprir o horário e o período anual de funcionamento 
das instalações do CDMV;

m) Afixar, em local visível das instalações, um painel em que conste a 
informação sobre o funcionamento e a utilização das mesmas, de acordo 
com a legislação em vigor;

n) Resolver todos os casos omissos.
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Artigo 6.º
Diretor Técnico

1 — O adequado funcionamento técnico e a gestão das instalações 
desportivas do CDMV será assegurado por um Diretor Técnico, de 
acordo com a legislação em vigor, o qual será nomeado pela Câmara 
Municipal de Vagos.

2 — Cumulativamente às funções contempladas na legislação referida 
no número anterior, cabe ao Diretor Técnico:

a) Levar ao conhecimento do Presidente da Câmara Municipal de 
Vagos, todas as reclamações e ou problemas que surjam nas insta-
lações e colaborar na implementação das soluções adequadas para 
os mesmos;

b) Propor a lotação das instalações de acordo com as suas caracterís-
ticas e normas, afixando -a em local visível;

c) Propor medidas que procurem otimizar a rentabilidade desportiva, 
económica e social das instalações, nos termos do presente regulamento 
e demais legislação aplicável;

d) Idealizar, apresentar e implementar, após aprovação, as medidas 
adequadas ao bom funcionamento das instalações, à sua preservação e 
à dos equipamentos, bem como à melhoria contínua dos serviços nelas 
prestados;

e) Planear, acompanhar a realização, monitorizar e avaliar os 
resultados das atividades, escolas ou programas municipais desen-
volvidos nas instalações, apresentado propostas para a sua melhoria 
contínua;

f) Receber, classificar e apresentar ao Presidente da Câmara Municipal 
de Vagos, propostas de decisão relativamente aos pedidos de cedência 
das instalações, comunicando posteriormente aos interessados a decisão 
tomada;

g) Receber e analisar os processos referentes a infrações ao presente 
regulamento, aplicando ou propondo as sanções nele previstas, sempre 
que tal seja procedente;

h) Elaborar e apresentar ao Presidente da Câmara Municipal de 
Vagos, as propostas de Plano Anual de Funcionamento e Horário 
de Funcionamento da instalação, afixando as versões aprovadas do 
documento;

i) Analisar todos os casos omissos no âmbito do presente regulamento, 
apresentando ao Presidente da Câmara Municipal de Vagos a proposta 
para a sua resolução.

3 — Em cada instalação será afixada, em local visível, a identifica-
ção do respetivo Diretor Técnico e o seu horário de permanência na 
instalação.

Artigo 7.º
Funcionamento

1 — O período e o horário de funcionamento dos serviços, das insta-
lações e das atividades são definidos pala Câmara Municipal de Vagos 
no início de cada época desportiva, sendo afixados em local visível 
das instalações e divulgados na página oficial de internet da Câmara 
Municipal de Vagos.

2 — As instalações funcionam durante todo o ano, à exceção de 
um período de encerramento definido no Plano Anual de Funciona-
mento, visando assegurar a manutenção das instalações e as férias 
do pessoal.

3 — O CDMV encerra ao público aos domingos, feriados nacionais, 
feriado municipal e ainda em todas as datas que vierem a ser determi-
nadas.

4 — Em situações devidamente justificadas, a Câmara Municipal de 
Vagos poderá autorizar a utilização das instalações em horários e ou 
períodos de funcionamento diferentes dos estabelecidos.

5 — A utilização das instalações realiza -se por turnos, não sendo 
permitida a permanência nas instalações para além do respetivo 
turno.

6 — Trinta minutos antes da hora definida para o encerramento das 
diferentes instalações, os utentes deverão preparar -se para as abandonar, 
não sendo permitida a entrada de mais utentes nessa meia hora que 
precede o encerramento.

7 — A Câmara Municipal de Vagos reserva -se o direito de alte-
rar, interromper ou suspender o horário normal de funcionamento 
de qualquer instalação do CDMV, caso o julgue conveniente por 
motivos de:

a) Reparações de avarias graves;
b) Realização de trabalhos excecionais de limpeza e de manutenção 

corrente ou extraordinária;
c) Saúde pública;
d) Realização de eventos ou atividades promovidas ou apoiadas pela 

Câmara Municipal de Vagos ou de superior interesse público.

8 — Nos dias em que se realizem eventos inseridos na alínea d) do 
n.º anterior, em alternativa ao encerramento das instalações ao público 
e sempre que possível, será adotado um horário especial que deverá ser 
dado a conhecer publicamente com a devida antecedência.

9 — Sempre que em funcionamento, nas instalações do CDMV:
a) Serão adotadas as providências de ordem sanitária indicadas pela 

Direção Geral de Saúde e pelas demais entidades competentes;
b) Consideram -se aplicáveis todas as normas em vigor, relativas à 

segurança e à utilização das instalações e dos equipamentos desportivos, 
não constantes neste regulamento.

Artigo 8.º
Escolas e Programas Municipais

1 — A Câmara Municipal de Vagos poderá criar escolas e programas 
municipais direcionados para as atividades físicas e desportivas a de-
senvolver nas instalações do CDMV.

2 — As atividades promovidas pelas escolas e programas municipais 
serão planeadas e orientadas por técnicos do Município de Vagos, devi-
damente habilitados de acordo com a legislação em vigor.

3 — As escolas ou programas municipais têm como principal objetivo 
a criação e a manutenção de hábitos de prática regular de atividade física 
e, no caso específico das escolas, a aprendizagem, o aperfeiçoamento e 
a competição nas respetivas modalidades.

Artigo 9.º
Proibições

1 — Não é permitido nas instalações do CDMV:
a) A venda ou o consumo de tabaco, de acordo com a legislação em 

vigor;
b) A introdução, a venda ou o consumo de substâncias estupefacientes, 

psicotrópicas, dopantes ou de efeitos análogos;
c) A introdução ou utilização de substâncias ou de agentes explosivos 

ou pirotécnicos, ou de objetos que produzam efeitos similares;
d) A introdução ou a utilização de armas, de objetos cortantes ou 

contundentes, como facas, recipientes de vidro, entre outros, exce-
tuando as forças policiais ou de segurança no cumprimento das suas 
competências;

e) A utilização de aparelhos ruidosos suscetíveis de prejudicar o bem-
-estar do público e de atletas, tais como buzinas, tambores, cornetas, 
entre outros;

f) Utilização de dispositivos luminosos tipo luz laser, suscetíveis de 
provocar danos físicos ou perturbar a concentração e o desempenho 
dos praticantes;

g) O Uso de linguagem obscena ou a prática de atos que se afastem 
das normas de boa educação e dos princípios básicos da boa convivên-
cia social;

h) A entrada de animais, à exceção de cães guia para o acompanha-
mento de indivíduos invisuais, de acordo com a legislação em vigor;

i) O arrastamento de equipamentos, de mobiliário ou de materiais no 
solo, de forma a evitar estragos no piso ou nos próprios;

j) A utilização ou o lançamento de qualquer tipo de objeto suscetí-
vel de poluir ou danificar o recinto de prática, de perturbar o normal 
desenrolar das atividades ou de colocar em risco a integridade física 
dos utentes;

k) A transposição de vedações fixas ou móveis;
l) O acesso a zonas reservadas sem autorização;
m) A permanência nos recintos de prática desportiva sem o calçado 

e o vestuário apropriados; 
n) A utilização, pelos utentes, de sistemas de som, de cronometragem, 

de iluminação, de aquecimento ou de tratamento de água, de ar condi-
cionado ou outros análogos;

o) A utilização da rede informática sem autorização, devendo para 
tal ser preenchido um formulário próprio que será disponibilizado nas 
instalações do CDMV e na página oficial de internet da Câmara Mu-
nicipal de Vagos.

p) A colocação de pastilhas elásticas, de pontas de cigarros, de papéis 
ou de outros detritos fora dos recipientes para tal fim destinados;

q) A circulação de patins, de skate, de bicicleta ou em outro meio 
análogo, exceto em situações devidamente autorizadas e enquadradas 
tecnicamente;

r) Escrever, riscar ou colar papéis em locais não destinados para o 
efeito, nomeadamente nas portas, janelas e paredes das instalações;

s) Colocar os pés nas paredes;
t) O acesso de veículos que não se encontrem em situações de 

emergência médica ou que não sejam necessários à realização de 
obras ou de arranjos devidamente autorizados pela Câmara Muni-
cipal de Vagos;

u) Fazer lume ou foguear.
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2 — Para efeitos do disposto no número anterior, deve ser conside-
rada a totalidade dos espaços das instalações desportivas, cobertos ou 
descobertos.

3 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2 do presente artigo, na 
Piscina Municipal de Vagos, a ingestão de alimentos e de bebidas apenas 
é permitida nas áreas destinadas aos bares e nos espaços restritos aos 
funcionários do Município de Vagos.

4 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2 do presente artigo, no 
Pavilhão Desportivo Municipal Dr. João Rocha e no Estádio Municipal 
de Vagos, a ingestão de alimentos e de bebidas apenas é permitida nas 
áreas destinadas aos bares, nas bancadas e nos espaços restritos aos 
funcionários do Município de Vagos.

5 — Constitui exceção aos n.os 3 e 4 do presente artigo, o consumo 
de alimentos ou de bebidas adequadas às boas práticas de nutrição 
desportiva.

Artigo 10.º
Espaços não desportivos

1 — A Câmara Municipal de Vagos reserva -se o direito de explorar 
os bares ou outros espaços comerciais pré -definidos e a definir ou, 
em alternativa, autorizar a sua concessão ou a cedência de exploração 
mediante a celebração de contrato ou de protocolo.

2 — Aquando da concessão ou cedência a que se refere o n.º anterior, 
poderá a Câmara Municipal de Vagos dar preferência ao utilizador regular 
da instalação em questão.

3 — O concessionário dos espaços abrangidos pelo presente artigo, 
além das condições específicas da concessão e demais legislação 
aplicável, fica sujeito à observância das disposições deste regula-
mento.

4 — O concessionário não pode, em nenhuma circunstância, interferir 
no funcionamento da instalação em questão.

Artigo 11.º
Publicidade

1 — A colocação, em qualquer das instalações, de materiais que indi-
ciem de forma clara ou encapotada marcas comerciais ou qualquer outro 
tipo de publicidade, seja pontual ou permanente, carece de autorização 
prévia da Câmara Municipal de Vagos e está sujeita ao pagamento das 
respetivas taxas.

2 — Excecionalmente e sempre que haja razões que o justifi-
quem, a Câmara Municipal de Vagos poderá isentar, total ou par-
cialmente, os utilizadores do pagamento das taxas a que se refere 
o n.º anterior.

3 — A dimensão e o local de colocação dos materiais publicitários são 
definidos pela Câmara Municipal de Vagos, mediante proposta prévia 
do Diretor Técnico da instalação.

Artigo 12.º
Recolha de imagens e som

A recolha de imagens ou de som nas instalações do CDMV carece de 
autorização prévia do Presidente da Câmara Municipal de Vagos.

CAPÍTULO III

Utilização e cedência das instalações

SECÇÃO I

Utilização das instalações

Artigo 13.º
Tipos de Utilizadores

1 — Para efeitos do presente regulamento, os utilizadores com CDMV 
podem ser considerados:

a) Utentes livres: participam em atividades que dispensem acompa-
nhamento e orientação técnica e pedagógica, sendo responsáveis por 
qualquer incidente que decorra da existência de contraindicações para 
a prática de atividades físicas e desportivas, da falta de aptidão ou da 
falta de conhecimentos teóricos ou práticos relativamente à atividade 
realizada. A frequência processa -se a qualquer dia e hora, de acordo 
com a lotação máxima das instalações e com os horários e espaços 
designados livres para tal.

b) Utentes de programas ou de escolas municipais: participam 
em atividades nas quais a orientação técnica e pedagógica é as-

segurada por técnicos do Município de Vagos devidamente habi-
litados. A sua frequência está condicionada à existência de vaga, 
e depende dos horários para cada época desportiva, bem como da 
frequência de, pelo menos, 75 % das aulas lecionadas na época 
desportiva anterior, salvo situações devidamente comprovadas 
com atestado médico, de acordo com o disposto no artigo 41.º do 
presente regulamento.

c) Utentes Coletivos: grupos de utentes organizados para a prática 
desportiva, ou outra, que assegurem, por si, o enquadramento técnico e 
pedagógico da atividade. Inserem -se, neste âmbito, os estabelecimen-
tos de ensino, os clubes, as associações ou as instituições legalmente 
constituídas e outros grupos organizados.

d) Público: utentes das instalações que não se dedicam à prática 
de atividades físicas ou desportivas. Constituem exceção a este 
tipo de utilizadores, os utentes que utilizam as instalações no exer-
cício das suas competências profissionais, devidamente previstas 
e autorizadas.

Artigo 14.º
Tipos de utilização

1 — Para otimização da utilização das instalações do CDMV, e tendo 
por objetivo a satisfação do maior número de solicitações possível, 
consideram -se dois tipos de utilização:

a) Utilização regular — contempla a utilização sistemática das ins-
talações em dias e horários fixos, de acordo com a disponibilidade das 
mesmas, ao longo da época desportiva;

b) Utilização pontual — contempla a utilização esporádica das insta-
lações para jogos oficiais, torneios ou outras iniciativas.

Artigo 15.º
Cartão de Utente do Complexo Desportivo Municipal de Vagos
1 — Os utilizadores regulares das instalações abrangidas pelo presente 

regulamento devem efetuar a sua prévia inscrição/renovação como 
Utente do CDMV. Para a referida inscrição/renovação serão necessários 
os seguintes elementos:

a) Impresso próprio devidamente preenchido;
b) Fotocópia de documento de identificação;
c) Pagamento da taxa de inscrição/renovação (inclui o valor do seguro 

desportivo obrigatório, quando aplicável) e a aquisição do Cartão de 
Utente, de acordo com o Regulamento e tabela de taxas e outras receitas 
do Município de Vagos, salvo se tiver sido acordado protocolarmente 
qualquer outra forma de atuação;

d) Preenchimento do termo de responsabilidade, de acordo com o n.º 2 
do artigo 40.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, para os utilizadores 
que não se encontrem abrangidos pelo n.º 1 do referido artigo;

e) No caso de utilizadores com idade inferior a 18 anos, preenchi-
mento de declaração de autorização de frequência pelo Encarregado de 
Educação, com indicação obrigatória da(s) instalação(ões) que o seu 
educando pode frequentar.

2 — No ato de receção do cartão, o utente deverá tomar conhecimento 
das normas constantes no presente regulamento e declarar a sua aceitação 
no impresso de inscrição.

3 — Os documentos referidos nas alíneas a), d) e e) do n.º 1 do pre-
sente artigo serão disponibilizados nas instalações do CDMV e na página 
oficial de internet da Câmara Municipal de Vagos.

4 — Todos os dados fornecidos aquando da inscrição no CDMV 
são confidenciais, não podendo ser utilizados para outro fim que não o 
solicitado, nem cedidos ou fornecidos a terceiros.

5 — O Cartão de Utente do CDMV é obrigatório, pessoal e intrans-
missível.

Artigo 16.º
Controlo de acessos

1 — O acesso às várias instalações do CDMV far -se -á, preferen-
cialmente, pela receção das mesmas, onde serão realizados todos os 
procedimentos necessários.

2 — O acesso às instalações é condicionado à posse de bilhete de 
ingresso ou do Cartão de Utente do CDMV, devendo o utilizador realizar 
o registo de entrada e de saída das instalações nos dispositivos existentes 
para esse efeito.

3 — Em caso de inexistência do referido dispositivo, deverá o utente 
apresentar o bilhete de ingresso ou entregar o Cartão de Utente ao 
funcionário do Município de Vagos aquando da entrada na instalação, 
recebendo -o à saída.
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4 — Na ausência do Cartão de Utente do CDMV, deverá o utilizador 
ser portador de outro documento de identificação normalizado, adotando-
-se o procedimento descrito no n.º anterior.

5 — O controlo do acesso de Utilizadores Coletivos, nos casos de 
utilização regular, é condicionado à aquisição do Cartão de Utente Co-
letivo do CDMV, o qual conterá informação sobre o responsável pelo 
grupo, nome dos utilizadores e turnos atribuídos.

Artigo 17.º
Direito de admissão

1 — Ao Município de Vagos reserva -se o direito de admissão em 
qualquer uma das instalações do CDMV.

2 — São condições de admissão nas instalações que compõem o 
CDMV:

a) Existir vaga de acordo com a lotação máxima estabelecida para 
cada uma das instalações;

b) Não estar sobre o efeito do álcool, substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas ou produtos de efeito análogo, nem se recusar a fazer 
os respetivos testes de despistagem quando tal lhe for solicitado por 
elementos das forças policiais ou de segurança;

c) Consentir a revista pessoal de prevenção e de segurança, quando 
tal lhe for solicitado por elementos das forças policiais ou de segu-
rança;

d) Não transportar objetos ou substâncias proibidas ou suscetíveis de 
gerar ou possibilitar violência;

e) Não ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou quaisquer outros 
sinais com mensagens ofensivas, de caráter racista ou xenófobo, nem 
entoar cânticos com o mesmo teor;

f) Não proceder à recolha de imagem e de som, sempre que tal esteja 
proibido;

g) Não estar a cumprir qualquer medida de inibição de acesso a re-
cintos desportivos ou qualquer sanção atribuída pela Câmara Municipal 
de Vagos;

h) Sempre que, por qualquer outro motivo, a legislação aplicável 
recomende tal atitude.

Artigo 18.º
Seguro

1 — As instalações do CDMV a que se aplica o presente regula-
mento e os utentes de atividades, de escolas ou de programas municipais 
encontram -se cobertos pelos seguros obrigatórios pela legislação em 
vigor, da responsabilidade da Câmara Municipal de Vagos ou da entidade 
a quem esta ceda a gestão das instalações.

2 — Nas atividades promovidas por clubes, associações, enti-
dades, empresas ou grupos de cidadãos, a responsabilidade por 
acidentes pessoais, invalidez ou morte é imputada aos promotores 
que deverão contratualizar os seguros adequados, de acordo com 
a legislação em vigor e em função do enquadramento da atividade 
desenvolvida.

3 — A Câmara Municipal de Vagos pode fazer depender a cedência 
das instalações do CDMV da prévia apresentação da apólice de seguro 
correspondente à iniciativa a desenvolver, mas nestes casos, faça -o 
ou não, a responsabilidade por acidentes pessoais, invalidez ou morte 
sersempre dos respetivos promotores.

Artigo 19.º
Sanções

1 — As situações seguintes configuram infrações ao nível da utilização 
das instalações do CDMV, suscetíveis da aplicação de uma sanção:

a) Desrespeito pelas normas do presente regulamento;
b) Desrespeito pelas indicações transmitidas pelos funcionários do 

Município de Vagos;
c) Desrespeito pela duração definida para as utilizações;
d) Extravio de material ou danos nas instalações, nos equipamentos, 

no material ou no mobiliário;
e) Não pagamento das devidas taxas de utilização nos prazos pre-

vistos;
f) Não pagamento dos danos causados nas instalações, nos equipa-

mentos, no material ou no mobiliário, no prazo definido pela Câmara 
Municipal de Vagos;

g) Utilização para um fim distinto daquele para o qual o espaço ou o 
equipamento foi cedido;

h) Utilização de outro espaço que não o previamente cedido;
i) Cedência da instalação ou do espaço desportivo a terceiros sem 

autorização escrita por parte da Câmara Municipal de Vagos;
j) Conduta imprópria por parte de espetadores, de utentes ou de 

elementos das entidades presentes.

2 — Decorrente do disposto no n.º anterior, os infratores podem ser 
sancionados, conforme a gravidade da infração, com:

a) Repreensão verbal;
b) Expulsão pontual das instalações, aplicável ao restante período de 

funcionamento da instalação no mesmo dia;
c) Inadmissibilidade temporária nas instalações do CDMV;
d) Inadmissibilidade definitiva nas instalações do CDMV;
e) Pagamento dos danos causados nas instalações, no mobiliário, nos 

materiais ou nos equipamentos.

3 — As sanções a que se refere o n.º anterior podem ser aplicadas 
individual ou coletivamente, verificando -se, obrigatoriamente, progres-
sividade na sanção aplicada em casos de reincidência.

4 — A sanção prevista na alínea e) pode ser aplicada cumulativamente 
às restantes sanções.

5 — As sanções constantes nas alíneas a) e b) do n.º 2 do presente 
artigo são da responsabilidade do Diretor Técnico da instalação em 
questão ou, na sua ausência, do seu substituto legal, com posterior co-
municação ao Presidente da Câmara Municipal de Vagos, sem prejuízo 
de eventual auxílio das forças policiais ou de segurança.

6 — As sanções constantes nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 do presente 
artigo são da responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal de 
Vagos, após parecer do Diretor Técnico da instalação que deverá con-
templar o direito ao contraditório e à defesa do infrator.

7 — Caso o ato danoso seja cometido por um utente com idade in-
ferior a dezoito anos, apenas lhe poderá ser aplicada uma das sanções 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) a que se refere o n.º 2, sem prejuízo 
da aplicação simultânea da sanção prevista na alínea e) ao seu Encar-
regado de Educação.

8 — A aplicação das sanções acima referidas não isenta o infrator 
da eventual responsabilidade civil ou criminal emergente dos fatos 
praticados.

Artigo 20.º
Duração das utilizações

1 — A duração útil de cada utilização das instalações a que se refere 
o n.º 5 do artigo 7.º é definida pela Câmara Municipal de Vagos, de 
acordo com a disponibilidade das instalações e em função dos pedidos 
de cedência recebidos, sem prejuízo do disposto no Regulamento e ta-
bela de taxas e outras receitas do Município de Vagos e nos protocolos 
celebrados.

2 — As utilizações poderão prolongar -se para além da duração pre-
vista, desde que:

a) Tal seja autorizado pelo Diretor Técnico da instalação ou, na sua 
ausência, pelo seu substituto legal;

b) As instalações não se encontrem cedidas a outros utentes;
c) Seja cumprido o horário de funcionamento das instalações, sem 

prejuízo do disposto no n.º 6 do artigo 7.º do presente regulamento;
d.Seja cumprido o Regulamento e tabela de taxas e outras receitas 

do Município de Vagos.

3 — Em situações de treino, de aula ou de prática desportiva ocasional, 
é permitida aos utentes a entrada nos vestiários com a antecedência má-
xima de quinze minutos, devendo estes deixá -los livres quinze minutos 
após a atividade.

4 — Em competições oficiais é permitida aos utentes a entrada nas 
instalações com sessenta minutos de antecedência sobre a hora prevista 
para o evento, devendo os vestiários ficar livres trinta minutos após a 
competição.

Artigo 21.º
Enquadramento técnico

1 — As entidades autorizadas a utilizar as instalações são integral-
mente responsáveis por garantir o adequado enquadramento técnico 
e pedagógico, de acordo com a legislação em vigor e em função da 
atividade que pretendam dinamizar.

2 — Excetuando as utilizações livres, não é permitida a utilização 
das instalações desportivas sem estar presente um técnico devidamente 
habilitado.

3 — No decurso das atividades, os técnicos controlam e assumem toda 
a responsabilidade pela prescrição das atividades, pelo cumprimento 
do presente regulamento, pela utilização adequada das instalações e do 
equipamento desportivo, pelo comportamento dos elementos do grupo 
e pelo cumprimento dos horários estabelecidos.

4 — O disposto no n.º anterior é imputado aos utentes sempre que 
estes utilizem as instalações do CDMV enquanto utilizadores livres.
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Artigo 22.º
Condições de utilização das instalações

1 — A idade mínima para frequentar as instalações do CDMV, en-
quanto praticante e sem acompanhamento de um adulto é de 14 anos, 
sem prejuízo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 15.º do presente 
regulamento.

2 — Os utentes apenas poderão utilizar o balneário que lhes for 
indicado pelo funcionário de serviço no início da utilização, não 
sendo permitida a presença de pessoas de género oposto no mesmo 
balneário.

3 — Constituiu exceção ao n.º anterior, o acompanhamento aos 
balneários por parte de pais e encarregados de educação a uten-
tes com idade igual ou inferior a 6 anos. Nestes casos, deverão 
ser utilizadas as instalações destinadas ao género do respetivo 
acompanhante.

4 — Os adultos incapacitados devem ser acompanhados por um adulto 
do mesmo género, salvo se tiver sido acordado, protocolarmente, qual-
quer outra forma de atuação.

5 — Sem prejuízo do disposto nos n.os anteriores, o acesso aos balneá-
rios só é permitido a quem pretender fazer uso efetivo das instalações 
do CDMV.

6 — No caso de utilizadores coletivos, a chave do balneário será 
entregue ao representante do grupo, ficando este elemento responsável 
pela mesma durante a utilização e pela sua devolução no final.

7 — O acesso às áreas de prática desportiva só é permitido aos utentes, 
aos técnicos, ao pessoal médico e a dirigentes que se encontrem devi-
damente autorizados, devendo o seu calçado e vestuário ser adequado 
à instalação frequentada.

8 — Excecionalmente, e desde que em exercício de funções, os trei-
nadores, o pessoal médico e os dirigentes poderão ter acesso aos recintos 
de prática desportiva sem estarem devidamente equipados.

9 — O acesso às zonas de prática poderá ser vedado a utentes que 
aparentem possuir deficientes condições de saúde, higiene ou asseio.

10 — O acesso às arrecadações é restrito aos funcionários do Muni-
cípio de Vagos, salvo se tiver sido acordado protocolarmente qualquer 
outra forma de atuação.

11 — Os utilizadores devem fazer uso adequado das instalações, do 
mobiliário, do equipamento e do material e apenas no âmbito exclusivo 
da atividade autorizada.

12 — Não é permitida a utilização de equipamentos ou de objetos não 
previstos, que possam danificar as instalações ou os equipamentos ou 
causar a deterioração das condições técnicas ou higiénicas dos espaços, 
de equipamentos e de materiais utilizados.

Artigo 23.º
Equipamento e Material

1 — O material e os equipamentos desportivos, fixos ou móveis, 
existentes nas instalações e nas arrecadações do CDMV são propriedade 
do Município de Vagos, constando do respetivo inventário, excetuando 
o material pertencente a clubes, a associações, a escolas ou a outras 
entidades, sempre que tal se encontrar previsto protocolarmente.

2 — A utilização de material e de equipamentos pertença do Mu-
nicípio de Vagos carece de autorização prévia do Diretor Técnico da 
instalação ou, na sua ausência, do seu substituto legal, ficando os utentes 
responsáveis pela sua requisição ao funcionário, utilização, preservação 
e devolução.

3 — O material pertencente a outras entidades apenas poderá ser 
utilizado pelas próprias, encontrando -se sobre a sua total e exclusiva 
responsabilidade.

4 — Independentemente do tipo de utilização das instalações do 
CDMV e salvo indicação em contrário por parte de funcionários do 
Município de Vagos, a colocação dos materiais e dos equipamentos 
desportivos nos locais de prática é da responsabilidade dos utentes. No 
final da utilização, os materiais e os equipamentos deverão ser colocados 
nos locais definidos para a arrumação dos mesmos.

5 — O disposto no n.º anterior deve ser realizado no período útil de 
duração da cedência, de modo a não perturbar a atividade dos utentes 
que antecedem a utilização nem os que a sucedem.

Artigo 24.º
Responsabilidade na utilização das instalações

1 — As entidades ou utilizadores livres autorizados a utilizar as ins-
talações são integralmente responsáveis pelo extravio de material ou 
pelos danos causados durante o período da respetiva utilização, de-
vendo comunicar de imediato ao funcionário de serviço na instalação 
e à Câmara Municipal de Vagos, preferencialmente por escrito, toda e 
qualquer ocorrência.

2 — A responsabilidade dos utilizadores apenas cessará após a entrega 
formal do material utilizado ao funcionário do Município de Vagos, 
que procederá à vistoria do seu estado e dos equipamentos e espaços 
utilizados.

3 — Os danos causados nas instalações, no mobiliário, no equipa-
mento ou material, implicarão sempre a reposição dos bens danificados 
no seu estado inicial ou o pagamento da sua reparação, sem prejuízo de 
eventual aplicação de uma sanção acessória, conforme o disposto no 
n.º 2 do artigo 19.º do presente regulamento.

4 — O não cumprimento do disposto no n.º anterior no prazo acordado 
implica o cancelamento da cedência da instalação e a inadmissibilidade 
no CDMV, sem prejuízo de eventual procedimento coercivo.

5 — O roubo, o extravio ou a danificação de todo e qualquer objeto 
particular dos utentes, em qualquer espaço do CDMV, é da inteira res-
ponsabilidade dos mesmos, não podendo ser atribuída ao Município de 
Vagos qualquer responsabilidade neste contexto.

6 — Os objetos encontrados em qualquer instalação do CDMV se-
rão entregues na secretaria da Piscina Municipal de Vagos. Destes, os 
que forem considerados de valor, serão inventariados em livro próprio 
contendo informação e assinatura de quem os entregou e procedeu ao 
seu levantamento, depois de comprovar a sua posse.

7 — Decorridos seis meses após o registo de entrada a que se refere 
o n.º anterior, os objetos não reclamados poderão ser doados a uma 
instituição sediada no concelho de Vagos.

8 — Não será da responsabilidade do Município de Vagos a ocorrência 
de acidentes pessoais que decorram:

a) Da imprevidência ou inaptidão dos utentes para a atividade pra-
ticada;

b) Da utilização inadequada das instalações, dos equipamentos, do 
mobiliário ou de materiais;

c) Do desrespeito pelo presente regulamento;
d) Da falta de enquadramento técnico dos utentes, exceto nas ativi-

dades, nos programas ou nas escolas municipais.

SECÇÃO II

Deveres e regras de conduta

Artigo 25.º
Funções e deveres dos trabalhadores

1 — Entenda -se por trabalhador do Município de Vagos todo e qual-
quer indivíduo que exerça funções mandatado pela Câmara Municipal 
de Vagos.

2 — Compete ao Diretor Técnico de cada instalação estabelecer e 
comunicar as competências e os deveres dos trabalhadores em exercício 
de funções no CDMV, a qualquer título, após aprovação do Presidente 
da Câmara Municipal de Vagos.

3 — Além dos previstos no Código de ética e conduta profissional 
dos trabalhadores do Município de Vagos, são deveres dos funcionários 
que exerçam funções no CDMV, os seguintes:

a) Estar devidamente identificados;
b) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento, bem como as 

normas específicas complementares para cada instalação, produzidas 
posteriormente se tal se verificar necessário para melhor implementação 
do presente regulamento;

c) Abrir e fechar as instalações de acordo com os horários estabe-
lecidos;

d) Controlar a entrada/saída dos utentes e a sua circulação dentro das 
instalações, exceto nas situações contempladas na alínea e) do n.º 10 do 
artigo 28.º do presente regulamento;

e) Manter as instalações limpas e arrumadas, cumprindo os requisitos 
de higiene e segurança;

f) Indicar aos utentes os balneários a utilizar;
g) Proceder às entregas de material cedido para as utilizações, ve-

rificando o seu estado e o dos espaços e equipamentos no final das 
cedências;

h) Providenciar o bom funcionamento dos sistemas de aquecimento e 
tratamento de água, aquecimento de ar, iluminação, som, cronometragem 
e outros análogos;

i) Dar conhecimento ao Diretor Técnico de todas as infrações ao 
presente regulamento presenciadas no exercício das funções;

j) Assegurar -se que apenas os funcionários da autarquia e os utentes 
devidamente autorizados acedem a zonas reservadas;

k) Zelar pela conservação das instalações, do mobiliário, de materiais 
e de equipamentos, comunicando ao Diretor Técnico todo e qualquer 
extravio, anomalia ou dano identificado;
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l) Dar conhecimento ao Diretor Técnico de todos os objetos encon-
trados nas instalações e proceder à sua entrega na Piscina Municipal de 
Vagos para devolução ao proprietário em caso de reclamação, conforme 
o disposto nos n.os 6 e 7 do artigo 24.º do presente regulamento.

Artigo 26.º
Deveres dos utentes

1 — Em todas as instalações do CDMV, os utentes devem cumprir 
as seguintes normas de disciplina e conduta:

a) Usar de respeito, comportamentos moderados, correção e cordia-
lidade, quer nas relações com os restantes utentes quer com os funcio-
nários da autarquia;

b) Respeitar a sinalética e as informações presentes nas instalações 
ou fornecidas pelos funcionários;

c) Não urinar, defecar, cuspir ou abandonar desperdícios, excepto nos 
locais previstos para o efeito;

d) Aceder às instalações apenas depois de devidamente autorizados;
e) Utilizar chinelos ou outro calçado de banho pessoal, nos balneários 

ou vestiários;
f) Não correr, saltar ou realizar qualquer tipo de jogos ou de brincadei-

ras dentro das instalações, exceto nas situações previstas e devidamente 
enquadradas nas atividades, de forma a não perturbar ou colocar em 
risco a segurança dos utentes, nem danificar as instalações, o mobiliário 
ou os equipamentos.

2 — O disposto no artigo anterior deve ser observado cumulativa-
mente ao cumprimento do estabelecido nos restantes artigos do presente 
regulamento, bem como nas normas específicas complementares para 
cada instalação, produzidas posteriormente se tal se verificar necessário 
para melhor implementação do regulamento.

Artigo 27.º
Deveres do público

1 — O público que frequente as instalações do CDMV deverá respeitar 
as seguintes regras:

a) Tomar conhecimento e cumprir o disposto no presente regula-
mento;

b) Usar de respeito, comportamentos moderados, correção e cordia-
lidade, quer nas relações com o restante público quer com os utentes ou 
os funcionários da autarquia;

c) Respeitar a sinalética e as informações presentes nas instalações 
ou fornecidas pelos funcionários;

d) Apresentar -se em condições de saúde, higiene ou asseio;
e) Não urinar, defecar, cuspir ou abandonar desperdícios, excepto nos 

locais previstos para o efeito;
f) Não aceder ou circular em zonas de prática desportiva ou zonas 

de acesso reservado;
g) Só entrar nas instalações quando devidamente autorizado pela 

entidade promotora da atividade, incluindo as aulas ou as sessões de 
treino.

SECÇÃO III

Cedência das instalações

Artigo 28.º
Princípios inerentes à cedência de instalações

1 — Os pedidos de cedência das instalações do CDMV devem ser 
formalizados por escrito e dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal 
de Vagos, mediante o preenchimento obrigatório e integral de formulário 
próprio, fornecido nas instalações e na página oficial da internet da 
Câmara Municipal de Vagos.

2 — As cedências das instalações são decididas caso a caso, consi-
derando a disponibilidade das instalações e os objetivos da atividade 
a desenvolver.

3 — A decisão sobre os pedidos de cedência das instalações do CDMV 
é comunicada aos requerentes, por escrito, sob forma de autorização 
de utilização e com a indicação das condições acordadas, nos prazos 
estabelecidos no artigo 29.º do presente regulamento. Nos casos de 
indeferimento dos pedidos, deverão ser observados os mesmos prazos 
de resposta e mencionados os motivos do indeferimento.

4 — As instalações só podem ser utilizadas pelos utentes para tal 
autorizados, não sendo permitida a transmissibilidade a terceiros sem 
autorização prévia e por escrito da Câmara Municipal de Vagos.

5 — Desde que as características e as condições técnicas o permitam, 
pode a Câmara Municipal de Vagos autorizar a utilização simultânea 

das instalações do CDMV por vários utentes, desde que daí não resulte 
prejuízo da atividade desenvolvida e tal facto seja considerado necessário 
para a rentabilização das instalações.

6 — Não é permitido aos utentes a utilização de um espaço que não 
o contemplado no deferimento de cedência.

7 — A cedência das instalações do CDMV implica a aceitação das 
disposições constantes no presente regulamento pelos requerentes.

8 — A Câmara Municipal de Vagos reserva -se o direito de utilizar 
as instalações do CDMV para eventos por si promovidos ou apoiados, 
podendo cancelar todas as cedências pontuais e ou regulares, ainda que 
com prejuízo para os utentes, mediante comunicação dessa pretensão 
com a antecedência mínima de 48 horas. Nestes casos, os utentes serão 
compensados nos termos definidos pelos n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 38.º 
do presente regulamento.

9 — Não é permitida a utilização das instalações do CDMV sem a 
presença do responsável indicado pelo requerente da autorização de 
cedência aquando da formalização do pedido.

10 — Ao responsável a que se refere o n.º anterior compete:
a) Cumprir e zelar pelo cumprimento integral do presente regulamento, 

bem como das normas específicas complementares para cada instalação, 
produzidas posteriormente se tal se verificar necessário para melhor 
implementação do presente regulamento;

b) Assumir responsabilidade, perante as entidades competentes, por 
qualquer infração cometida pelos respetivos utentes;

c) Permanecer na(s) instalação(ões) durante os turnos de utilização;
d) Garantir o policiamento do recinto durante a realização de eventos 

que assim o determinem;
e) Em dias de competição ou outros eventos, vender os bilhetes de 

ingresso, quando emitidos, e controlar as entradas salvaguardando a 
lotação máxima das instalações;

f) Cumprir a legislação aplicável à atividade a desenvolver e obter as 
respetivas licenças, autorizações e ou seguros necessários.

11 — A Câmara Municipal de Vagos poderá indeferir os pedidos de 
cedência de instalações caso se observe:

a) A impossibilidade de conciliação com outros pedidos efetuados;
b) Um claro risco para a segurança dos utentes ou para a conservação 

das instalações, do mobiliário ou de equipamentos;
c) A inadequação da atividade às características da instalação cuja 

utilização se solicita;
d) A impossibilidade de garantir os meios e as condições necessárias 

à prestação de um serviço de qualidade;
e) A possibilidade da atividade afetar negativamente o bom nome 

do concelho de Vagos ou da qual não resulte qualquer benefício para 
a comunidade.

Artigo 29.º
Tipos de cedência

1 — Em conformidade com o disposto no artigo 14.º do presente 
regulamento, a cedência das instalações do CDMV pode ser concretizada 
sob a forma de cedência pontual ou cedência regular.

2 — As Cedências Pontuais: 
a) Reportam -se a utilizações ocasionais, condicionadas pela dispo-

nibilidade das instalações;
b) O pedido de cedência deve ser formalizado com a antecedência 

mínima de 5 dias úteis, sendo a resposta comunicada aos interessados 
nos 3 dias úteis seguintes;

c) A desistência da utilização das instalações do CDMV por parte 
do utente deve ser comunicada por escrito à Câmara Municipal de 
Vagos, mediante a apresentação de justificação fundamentada e com 
a antecedência mínima de 3 dias úteis, sob pena de continuarem a ser 
devidas as respetivas taxas de utilização ou não haver lugar à devolução 
das taxas já pagas.

3 — As Cedências Regulares:
a) Reportam -se a utilizações contínuas e programadas, com dias 

e horários fixos, que decorrem durante a época desportiva definida 
anua lmente pela Câmara Municipal de Vagos, sendo alvo de celebração 
obrigatória de protocolo com a autarquia;

b) O período de entrega dos pedidos para a época desportiva seguinte 
será definido anualmente pelos serviços municipais competentes;

c) Os pedidos para novas cedências são condicionados pela disponibili-
dade das instalações e devem ser formalizados com a antecedência mínima 
de 15 dias úteis relativamente à data pretendida para o início da atividade, 
sendo a resposta comunicada aos interessados nos 5 dias úteis seguintes;

d) A interrupção ou o cancelamento da cedência das instalações do 
CDMV por parte do utente deve ser comunicado, por escrito, à Câmara 
Municipal de Vagos com a antecedência mínima de 15 dias úteis, sob 
pena de continuarem a ser devidas as respetivas taxas de utilização.
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Artigo 30.º
Prioridades de cedência

1 — Considerando que as instalações do CDMV se destinam, prio-
ritariamente, à realização de eventos desportivos das modalidades para 
as quais estão vocacionadas e de atividades que promovam a prática 
de atividade física, será atribuída prioridade as estas atividades em 
detrimento de iniciativas enquadradas noutros âmbitos.

2 — Para efeitos de utilização das instalações do CDMV consideram-
-se as seguintes prioridades de cedência:

a) Atividades promovidas ou apoiadas pela Câmara Municipal de 
Vagos ou atividades de programas ou de escolas municipais;

b) Atividades promovidas por associações ou clubes sediados no 
concelho de Vagos, com prioridade aos que desenvolvem atividades 
de desporto federado predominantemente praticado na instalação em 
causa;

c) Atividades escolares promovidas por estabelecimentos de ensino 
sediados no concelho de Vagos;

d) Atividades promovidas por grupos, empresas ou outras entidades 
sediadas no concelho de Vagos;

e) Outras atividades.

3 — Os pedidos de cedência abrangidos pela alínea b) do n.º anterior 
serão ordenados de acordo com os seguintes critérios de ponderação:

a) Utilizações regulares:
i) Número total de atletas federados;
ii) Antiguidade;
iii) Representatividade competitiva;

b) Utilizações pontuais:
i) Representatividade competitiva;
ii) Em caso de coincidência do turno solicitado, as cedências regulares 

sobrepõem -se às cedências pontuais;
iii) Data de entrada do pedido.

4 — Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Vagos a decisão 
final relativa à cedência das instalações e à aplicação dos critérios, em 
especial nos casos em que estiver em causa o desenvolvimento de de-
terminada modalidade desportiva no concelho de Vagos, de acordo com 
parecer fundamentado do Diretor Técnico da instalação em questão.

Artigo 31.º
Cancelamento da autorização de cedência

1 — A autorização de utilização das instalações pode ser cancelada, 
temporária ou definitivamente, como resultado da aplicação de uma 
das sanções c) ou d) respetivamente, previstas no n.º 2 do artigo 19.º 
do presente regulamento, em resultado da ocorrência de uma ou mais 
infrações previstas no n.º 1 do mesmo artigo.

2 — Constitui ainda motivo atendível para o cancelamento, temporário 
ou definitivo, da autorização de utilização das instalações, a ocorrência 
de uma das seguintes situações:

a) A não ocupação do espaço cedido por 3 turnos seguidos ou 5 
interpolados, salvo justificação devidamente fundamentada por parte 
da entidade que o requereu, apresentada nos 3 dias úteis seguintes à 
última falta;

b) O cumprimento dos critérios de preferência definidos no artigo 
anterior;

c) A ocorrência de qualquer uma das situações previstas no n.º 7 do 
artigo 7.º do presente regulamento.

CAPÍTULO IV
Instalações do CDMV

SECÇÃO I

Pavilhão Desportivo Municipal Dr. João Rocha

Artigo 32.º
Composição da instalação

1 — O Pavilhão Desportivo Municipal Dr. João Rocha inclui os 
seguintes espaços:

a) De uso desportivo:
i) Nave desportiva, a qual pode, para efeitos de aulas ou treinos, ser 

dividida em campo 1 (norte), campo 2 (central) e campo 3 (sul);

ii) Ginásios A e B;

b) De apoio:
i) Secretaria;
ii) Gabinetes técnicos;
iii) Balneários coletivos e balneários individuais;
iv) Sala de aulas;
v) Camarotes;
vi) Bar;
vii) Gabinete médico;
viii) Arrecadações;
ix) Wc’s públicos;
x) Bancada com lotação aproximada de 3000 lugares.

Artigo 33.º
Normas complementares de utilização

1 — Com o objetivo de preservar as condições de prática, estão de-
finidas as seguintes normas complementares de utilização do Pavilhão 
Desportivo Municipal Dr. João Rocha:

a) A utilização do anel de circulação do 1.º piso para atividades físi-
cas e desportivas apenas é permitida se as mesmas forem devidamente 
enquadradas tecnicamente;

b) O nível de iluminação definido para situações de competição apenas 
poderá ser utilizado fora deste âmbito mediante autorização prévia e por 
escrito do Diretor Técnico da instalação;

c) O calçado utilizado deve ser desportivo, apropriado ao tipo de piso 
de cada espaço e de uso exclusivamente interior;

d) Os utentes deverão verificar, antes do início da utilização e de 
acordo com a atividade a desenvolver, se estão reunidas as condições 
de segurança adequadas, designadamente, se as balizas ou as tabelas 
estão devidamente presas;

e) Nos espaços desportivos em que tal for relevante, cabe ao Diretor 
Técnico da instalação definir a lotação de utilização dos mesmos, 
podendo ainda autorizar a sua alteração por excesso ou defeito, em 
função do tipo de atividade desportiva e da especificidade da prática;

f) No Pavilhão Desportivo Municipal Dr. João Rocha é proibido:
i) Mascar pastilhas elásticas nos espaços de uso desportivo a que se 

refere a alínea a) do artigo 32.º do presente regulamento;
ii) Transportar roupa, chapéus, sacos e outros objetos não necessários 

à prática das atividades para os referidos espaços de uso desportivo, 
devendo estes ser guardados nos balneários;

iii) Circular ou realizar atividades em tronco nu;
iv) Suspender -se nas tabelas de treino.

2 — As regras definidas no n.º anterior deverão ser cumpridas sem 
prejuízo do disposto nos restantes artigos do presente regulamento.

SECÇÃO II

Piscina Municipal de Vagos

Artigo 34.º
Composição da instalação

1 — A Piscina Municipal de Vagos inclui os seguintes espaços:
a) De uso desportivo:
i) Tanque de aprendizagem;
ii) Tanque desportivo;

b) De apoio:
i) Secretaria;
ii) Gabinetes técnicos;
iii) Balneários coletivos e balneários com cabines individuais;
iv) Bar;
v) Gabinete médico;
vi) Arrecadações;
vii) Wc’s públicos;
viii) Bancada do tanque desportivo com lotação aproximada de 90 

lugares.
Artigo 35.º

Normas complementares de utilização
1 — Com o objetivo de preservar as condições de prática na Piscina 

Municipal de Vagos, estão definidas as seguintes normas complemen-
tares de utilização:

a) Balneários:
i) A utilização dos cacifos existentes nos balneários pressupõe a 

requisição de uma chave própria na secretaria, mediante a entrega de 
um documento pessoal;
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ii) O uso de calçado exterior apenas é permitido nas zonas de cir-
culação e vestiários, devendo nos restantes espaços, nomeadamente 
nas zonas dos chuveiros, ser usados chinelos ou outro calçado de 
banho pessoal;

b) Equipamento dos utentes:

i) É obrigatório o uso de touca, chinelos, calção de banho (do tipo 
sunga ou tanga) ou fato de banho;

ii) Podem ainda ser utilizados óculos, tampões para os ouvidos, apa-
relhos nasais, cronómetros ou outros aparelhos próprios para utilização 
em meio aquático;

iii) Não é permitido usar braçadeiras, colchões ou quaisquer outros 
objetos de diversão, nem qualquer material proveniente do exterior que 
possa colocar em causa a qualidade da água;

iv) Não é permitido o uso de joias, relógios, pulseiras ou outros objetos 
suscetíveis de prejudicar a integridade física do próprio utente ou dos 
demais utilizadores;

c) Circulação no cais (zona de pé descalço):

i) A circulação no cais deve ser feita exclusivamente através de cal-
çado apropriado que não seja de uso exterior, devendo os utentes apenas 
ficar descalços imediatamente antes da entrada na água, ou através de 
proteções próprias disponibilizadas na secretaria para uso exclusivo na 
zona do cais;

ii) Excetuando situações de emergência médica ou outras devida-
mente justificadas, apenas é permitido o uso de calçado desportivo aos 
instrutores de aulas de grupo, o qual deverá ser apropriado e de uso 
exclusivo interior;

iii) A introdução e o transporte de materiais (cadeiras, mesas, entre 
outros) só podem ser feitos pelos funcionários da autarquia ou pela 
entidade promotora das atividades, sem prejuízo do disposto no ponto i) 
da presente alínea, carecendo de autorização prévia do Diretor Técnico 
da instalação;

d) Utilização dos tanques:

i) É obrigatória a passagem pelo chuveiro e pelo lava pés antes da 
entrada na água;

ii) A entrada e a saída dos tanques deverão ser feitas pela escada 
própria, a não ser quando haja outra indicação por parte do professor/
vigilante;

iii) Os saltos (mergulhos) apenas devem ser efetuados nas zonas 
próprias (blocos situados na extremidade de máxima profundidade), 
mediante autorização do professor/vigilante;

iv) Não é permitido projetar água propositadamente para o exterior 
dos tanques;

v) Os utilizadores livres só podem utilizar as pistas para esse efeito 
destinadas;

vi) Os utilizadores livres devem, preferencialmente, nadar do lado 
direito da pista e as paragens devem, sempre que possível, ser feitas 
nas extremidades no tanque;

vii) O número máximo de utilizadores livres permitidos por pista é 
definida pelo Diretor Técnico da instalação. Uma vez atingida a lotação 
máxima de utilização, os utilizadores livres devem usar outra pista, 
quando disponível, ou aguardar por vaga;

viii) Caso haja mais do que uma pista disponível para regime livre, 
cada utilizador deverá ocupar a que melhor se adeque à sua aptidão;

ix) As crianças devem usar a casa de banho antes de entrarem na 
água;

x) Para além do disposto no n.º 9 do artigo 22.º, a Câmara Municipal 
de Vagos reserva -se o direito de não permitir a utilização dos tanques a 
quem apresente feridas abertas;

xi.A vigilância dos planos de água de ambos os tanques será as-
segurada pelos colaboradores indicados para o efeito pelo Diretor 
Técnico, competindo -lhes efetuar as manobras de salvamento, assistir 
e esclarecer os utentes e prestar os primeiros socorros em caso de 
necessidade;

e) A lotação de utilização e a temperatura da água dos espaços de 
uso desportivo a que se refere a alínea a) do artigo 34.º do presente 
regulamento são definidas pelo Diretor Técnico da instalação acordo 
com a Directiva CNQ 23/93;

f) Não é permitido mascar pastilhas elásticas nos espaços de uso 
desportivo a que se refere a alínea anterior.

2 — As regras definidas no n.º anterior deverão ser cumpridas sem 
prejuízo do disposto nos restantes artigos do presente regulamento.

SECÇÃO III

Estádio Municipal de Vagos

Artigo 36.º

Composição da instalação

1 — O Estádio Municipal de Vagos inclui os seguintes espaços:

a) De uso desportivo:

i) Relvado sintético — possibilidade de utilização para Futebol de 11 
(1 campo) ou Futebol de 7 (2 campos — norte e sul);

ii) Campo de apoio pelado;
iii) Pista de Atletismo em piso sintético, respeitando as normas da 

Federação Portuguesa de Atletismo — 8 corredores de 400 m, 5 setores 
de saltos horizontais, 2 setores de saltos verticais e 1 setor de lançamentos 
em relva natural;

iv) Galeria de apoio ao alto rendimento desportivo — sala de mus-
culação e zona polivalente;

b) De apoio:

i) Secretaria;
ii) Portaria;
iii) Gabinetes técnicos;
iv) Balneários coletivos, balneários individuais e vestiários;
v) Camarotes;
vi) Bares;
vii) Gabinete médico;
viii) Sala de fisioterapia;
ix) Jacúzi;
x) Arrecadações;
xi) Wc’s públicos;
xii) Bilheteiras;
xiii) Bancada com lotação aproximada de 2250 lugares.

Artigo 37.º

Normas complementares de utilização

1 — Com o objetivo de preservar as condições de prática, estão de-
finidas as seguintes normas complementares de utilização dos espaços 
do Estádio Municipal de Vagos:

a) Relvado sintético:

i) Apenas é permitido utilizar calçado desportivo adequado, nomea-
damente botas com pitons de borracha, devendo o mesmo ser limpo 
antes de o utente entrar para o sintético;

ii) Em situações de aula ou treino, e sempre que possível, deverão 
ser privilegiadas as zonas do relvado menos solicitadas durante os 
jogos;

iii) A entrada para o relvado deverá ser feita pelos locais pro-
tegidos de ligação aos balneários, sendo da responsabilidade dos 
utentes a colocação e a retirada do tapete de proteção sempre que 
tal for necessário;

iv) Os bancos de suplentes de Futebol de 11 não deverão, em circuns-
tância alguma, ser colocados diretamente sobre a pista de Atletismo, 
devendo ser solicitado ao funcionário da autarquia os tapetes de proteção 
existentes para o efeito. A sua colocação e retirada é da responsabilidade 
dos utentes;

v) Na utilização do relvado deverá ser evitado, tanto quanto possível, 
pisar a pista de Atletismo fora dos locais protegidos;

vi) Os utentes deverão verificar, antes do início da utilização, se estão 
reunidas as condições de segurança adequadas, designadamente, se as 
balizas estão devidamente presas;

vii) Em situações de aula ou de treino deverá, tanto quanto possível, 
ser evitado o envio desnecessário de bolas na pista de Atletismo de forma 
a salvaguardar a integridade dos restantes utentes;

viii) Sempre que for necessário atravessar total ou parcialmente a 
pista, os utentes do relvado deverão assegurar -se, previamente, de que 
não irão perturbar nem colocar em risco a sua própria integridade física 
e a dos demais utentes;

ix) Cabe ao Diretor Técnico da instalação definir, anualmente, a taxa 
de utilização semanal do relvado, de acordo com os pedidos de cedência 
recebidos, com as características físicas e técnicas do relvado e com o 
seu estado de conservação;
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b) Pista de Atletismo:

i) Corredores de 400 m:
1 — Em situações de treino ou aula, não é permitida a utilização 

de equipamento de competição, nomeadamente barreiras e blocos de 
partida;

2 — A utilização do corredor 1 em situações de treino ou de aula 
carece de autorização prévia e por escrito do Diretor Técnico da 
instalação;

3 — Constitui exceção ao disposto no n.º anterior, o treino com obs-
táculos e a realização de testes de controlo e avaliação de treino;

4 — Cabe ao Diretor Técnico definir, periodicamente, o mapa 
de utilização dos restantes corredores da pista em função do tipo 
de atividades de treino a desenvolver, de forma a suavizar o natural 
desgaste do piso;

5 — A corrida deverá ser orientada de forma a manter sempre o interior 
da pista à esquerda do atleta;

6 — As atividades envolvendo partidas, técnica de corrida, trabalho 
técnico de barreiras e treino pliométrico deverão ser realizadas na reta 
oposta à meta ou nas denominadas zonas “mortas”;

7 — Em situação treino, não é permitida a realização de partidas de 
blocos nas linhas de partida dos 60 m, 80 m, 100 m e 110 m;

ii) Setores de saltos horizontais:
1 — Em situação de treino ou aula, a utilização dos 4 setores de 

saltos adjacentes à bancada carece de autorização prévia e por escrito 
do Diretor Técnico da instalação, devendo ser apenas utilizado o setor 
do lado nascente;

2 — O utente que utilizar os setores de saltos horizontais deverá 
sacudir a areia nas caixas de reposição existentes para o efeito;

3 — Após a utilização, o utente deverá limpar a areia deixada na pista, 
alisar a areia das caixas regularizando o seu piso e proceder à colocação 
da respetiva cobertura de proteção da caixa;

iii) Setores de saltos verticais:
1 — O utente que utilizar os colchões de queda deverá proceder à 

colocação da respetiva cobertura de proteção após cada utilização;
2 — Em situação de treino ou de aula não é permitida a utilização de 

fasquias de competição;

iv) Setor de lançamentos:
1 — Antes do início da prática, deverá o utente verificar se estão reu-

nidas todas as condições de segurança adequadas, com especial relevo 
para a correta orientação das portas da gaiola de lançamentos;

2 — Antes de cada lançamento, o utente deverá verificar se existe 
algum utilizador na zona de queda dos engenhos, nomeadamente, para 
recolher engenhos lançados previamente;

3 — Depois de finalizada a utilização, os utentes deverão deixar o 
ervado nas melhores condições possíveis, tapando os principais buracos 
provocados pela queda dos engenhos;

v) A utilização do ervado para a realização de outras atividades de 
treino ou de aula apenas é permitida se o mesmo não estiver a ser utili-
zado para a realização de treinos específicos de lançamentos;

vi) O calçado utilizado deverá ser desportivo e adequado às diferentes 
zonas que compõem a pista de Atletismo, nomeadamente sapatilhas 
desportivas de sola lisa ou sapatilhas de atletismo com bicos até 6mm. 
O calçado deverá ser limpo antes do início da prática;

c) Galeria de apoio ao alto rendimento desportivo:
i) Antes do início da prática, os utentes deverão informar -se sobre as 

condições técnicas e de segurança adequadas à realização das atividades 
a desenvolver;

1 — É obrigatório o uso de toalha nas zonas de contacto com os apa-
relhos, de forma a promover a higiene de todos os utilizadores, devendo 
o utente deixar os aparelhos limpos após a sua utilização;

2 — Os utentes deverão utilizar calçado desportivo de sola lisa e de 
uso exclusivamente interior;

3 — Não é permitido permanecer nos aparelhos ou equipamentos 
após a conclusão dos exercícios, de forma a permitir que outros utentes 
os usem durante os períodos de pausa;

4 — A utilização de mais que um aparelho ou material em simultâneo 
apenas é permitida se a lotação da galeria o permitir;

5 — É proibido o transporte do material da galeria para o seu ex-
terior;

6 — Apesar de ser parte integrante da galeria de apoio ao alto rendi-
mento desportivo, o acesso à sala de musculação carece de autorização 

prévia e por escrito do Diretor Técnico da instalação, sendo exclusivo 
para os utentes de programas ou de escolas municipais, de clubes ou de 
associações sediadas no concelho de Vagos e praticantes desportivos de 
alta competição devidamente autorizados;

d) Jacúzi:

i) Constitui responsabilidade do utente, antes da utilização do jacúzi, 
assegurar -se de que não apresenta nenhuma contraindicação à sua utili-
zação, com especial relevo para os casos de gravidez, de doenças cardía-
cas ou de doenças convulsivas ou, ainda, se estiver a fazer medicação 
cardiovascular ou para o sistema nervoso;

ii) Para além do disposto no n.º 9 do artigo 22.º, a Câmara Municipal 
de Vagos reserva -se o direito de não permitir a utilização do jacuzzi a 
quem apresente feridas abertas;

iii) Não é permitida a utilização do jacuzzi por crianças com idade 
inferior a 4 anos, ainda que acompanhadas por adultos, nem por crianças 
que, independentemente da idade, sejam incapazes de manter a cabeça 
fora de água;

iv) A utilização do jacuzzi deve ser solicitada com 24 horas de ante-
cedência relativamente ao período de utilização pretendido;

v) Não é recomendável a permanência ininterrupta no jacuzzi du-
rante todo o turno de utilização, sendo aconselhável a realização de 
ciclos de 10 a 12 minutos consecutivos, intercalados com períodos 
de repouso;

vi) Antes do início da utilização, o utente deverá limpar a pele de 
cremes ou cosméticos, sendo obrigatório tomar banho antes e depois 
da utilização do jacuzzi;

vii) Não é permitida a utilização de champô, de sabonete ou de qual-
quer outro produto análogo, nem a realização de atividades de higiene 
pessoal;

viii) Não é permitido o uso de anéis, de relógios, de pulseiras ou de 
outros adereços metálicos;

ix) A circulação entre os balneários e a sala do jacuzzi deve ser feita 
de roupão e de chinelos, devendo o utente ficar descalço apenas no 
momento de entrada na água;

x) Os utentes que utilizem o jacuzzi devem fazê -lo em calção de banho 
(do tipo sunga ou tanga) ou fato de banho;

xi) É obrigatório o uso de touca;
xii) Não é permitido saltar para dentro do jacuzzi nem projetar água 

propositadamente para o seu exterior;
xiii) A temperatura da água é definida pelo Diretor Técnico da ins-

talação, não sendo permitido, por questões de saúde, a sua alteração 
pelos utentes;

xiv) É da responsabilidade dos utentes ligar o equipamento no início 
da utilização e desligá -lo no seu final.

e) No Estádio Municipal de Vagos é proibido:
f) Circular pelos espaços de uso desportivo a que se refere a alínea a) 

do artigo 36.º do presente regulamento, quando ocupados, com especial 
relevo para os setores de lançamentos e de salto com vara (setor de 
saltos verticais — norte);

i) Mascar pastilhas elásticas nos referidos espaços de uso desportivo 
e no jacuzzi;

ii) Transportar roupa, chapéus, sacos e outros objetos não necessários 
para as atividades, devendo estes ser guardados nos balneários;

iii) Circular ou realizar atividades em tronco nu, com exceção do 
jacuzzi;

iv) Realizar jogos com bola na pista de Atletismo e nas zonas desti-
nadas aos concursos de Atletismo;

v) Retirar as calhas que delimitam internamente o corredor 1 da pista 
de Atletismo, sem autorização do Diretor Técnico da instalação;

g) A utilização dos cacifos existentes nos balneários pressupõe a 
requisição de uma chave própria na secretaria, mediante a entrega de 
um documento pessoal;

h) Nos espaços desportivos em que tal for relevante, cabe ao 
Diretor Técnico da instalação definir a lotação de utilização dos 
mesmos, podendo ainda autorizar a sua alteração por excesso ou 
defeito, em função do tipo de atividade desportiva e da especifi-
cidade da prática.

2 — As regras definidas no n.º anterior deverão ser cumpridas 
sem prejuízo do disposto nos restantes artigos do presente regu-
lamento.
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CAPÍTULO V

Regime Financeiro

Artigo 38.º
Taxas de Utilização

1 — As instalações do CDMV são suportadas financeiramente pelo 
Município de Vagos, que receberá o produto das receitas provenientes 
da sua utilização.

2 — A utilização das instalações desportivas municipais está sujeita ao 
pagamento das taxas definidas no Regulamento e tabela de taxas e outras 
receitas do Município de Vagos, as quais serão atualizadas anualmente, 
nos termos definidos no referido regulamento.

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 41.º, a não utilização 
das instalações não isenta o utente do pagamento das taxas devidas, a 
não ser que a mesma seja justificada por razões ponderosas e imputáveis 
ao Município de Vagos.

4 — No caso de cedências regulares e nas situações em que não for 
possível utilizar as instalações do CDMV pelas razões imputáveis ao 
Município de Vagos previstas no n.º 7 do artigo 7.º do presente regula-
mento, desde que as mesmas não ultrapassem as 48 horas, a sua ocor-
rência não implica qualquer redução das taxas previstas. Sempre que o 
encerramento das instalações for superior a 48 horas serão, preferencial-
mente e sempre que possível, disponibilizados horários compensatórios.

5 — Caso não seja possível a adoção de horários compensatórios a 
que se refere o n.º anterior, deverá ser refletido no valor das taxas de 
utilização o correspondente aos períodos de cedência não utilizados 
devido ao encerramento das instalações.

6 — No caso de cedências pontuais cujo pagamento da taxa de uti-
lização já tiver sido efetuado, haverá lugar à devolução do valor em 
questão nas seguintes situações:

a) A utilização não seja possível pelas razões imputáveis ao Município 
de Vagos previstas no n.º 7 do artigo 7.º do presente regulamento;

b) O requerente desistir da utilização nos termos previstos na alínea c) 
do n.º 2 do artigo 29.º do presente regulamento.

7 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 4, 5 e 6 do presente artigo, a 
impossibilidade de utilização das instalações pelos motivos descritos 
no n.º 7 do artigo 7.º do presente regulamento não confere aos utentes 
o direito a qualquer indemnização.

8 — A expulsão pontual das instalações, prevista na alínea b) do n.º 2 
do artigo 19.º do presente regulamento não confere ao utente o direito 
à restituição do valor da taxa de utilização, nem o direito a qualquer 
indemnização.

9 — Pelas inscrições em escolas ou programas municipais efetuadas 
até ao dia 15 de cada mês é devido o pagamento da totalidade do valor 
da mensalidade. Pelas inscrições efetuadas entre o dia 16 e o último dia 
do mês é devido o pagamento de metade do valor da mensalidade do 
primeiro mês de frequência.

10 — Todas as taxas devem ser liquidadas na Secretaria da Piscina 
Municipal de Vagos ou em outro local a determinar, caso a caso, pela 
Câmara Municipal de Vagos.

Artigo 39.º
Prazos de pagamento

1 — Cedências regulares e utentes de programas ou de escolas mu-
nicipais:

a) As taxas deverão ser liquidadas até ao oitavo dia do mês seguinte a 
que se refere a utilização, salvo se tiver sido acordado, protocolarmente, 
qualquer outra forma de pagamento;

b) Caso se verifique a ocorrência de feriados ou dias de encerramento 
da Piscina Municipal ou de outro local de pagamento entretanto definido 
pela Câmara Municipal de Vagos, este prazo poderá ser prolongado até 
ao 1.º dia útil após o prazo definido na alínea anterior;

c) Constatado o incumprimento, passados quinze dias após o último 
dia do prazo de pagamento definido nas alíneas anteriores, poderá 
a Câmara Municipal de Vagos impedir o utente devedor de utilizar 
qualquer instalação do CDMV até à liquidação do montante em dívida.

2 — Cedências pontuais:
a) As taxas deverão ser pagas nos três dias úteis após a comunicação 

da decisão de cedência das instalações, salvo se tiver sido acordado, 
protocolarmente, qualquer outra forma de pagamento;

b) Caso o prazo definido na alínea anterior ultrapasse o dia da cedên-
cia, a taxa devida terá que ser liquidada até ao momento da utilização 
da instalação;

c) A não observância das normas definidas nas alíneas anteriores 
implica a nulidade do deferimento da cedência, podendo o espaço ser, 
de imediato, cedido a outro requerente.

3 — Os utilizadores livres deverão proceder ao pagamento da respe-
tiva taxa no momento da sua entrada na instalação.

Artigo 40.º
Isenções

1 — A Câmara Municipal de Vagos poderá isentar, total ou parcial-
mente, o pagamento de taxas de utilização das instalações do CDMV, de 
forma a promover iniciativas que desenvolvam a prática de atividades 
físicas e desportivas ou outras atividades de interesse para o desenvol-
vimento desportivo no concelho de Vagos.

2 — Os casos contemplados no número anterior serão analisados 
individualmente e alvo da celebração obrigatória de protocolo com a 
Câmara Municipal de Vagos.

3 — São condições obrigatórias para o deferimento das isenções a 
que se refere o n.º 1 do presente artigo:

a) A apresentação do pedido de isenção por parte da entidade reque-
rente, em formulário disponibilizado nas instalações do CDMV e na 
página oficial da internet da Câmara Municipal de Vagos;

b) A não obtenção de lucro com a promoção da atividade que se 
pretende isentar;

c) A existência de escalões de formação desportiva na entidade re-
querente.

4 — Aos Utilizadores Coletivos não abrangidos pelas isenções a que se 
refere o n.º 1 do presente artigo, deverá ser atribuído um desconto de 25 % 
sobre os valores das taxas previstas no Regulamento e tabela de taxas e 
outras receitas do Município de Vagos, desde que o grupo seja composto, 
na sua maioria, por elementos com residência no concelho de Vagos.

5 — Excecionalmente e sempre que hajam razões que o justifiquem, 
a Câmara Municipal de Vagos poderá isentar, total ou parcialmente, os 
utentes do pagamento dos valores previstos para a utilização das ins-
talações em atividades não previstas no n.º 1 do presente artigo, desde 
que as mesmas não tenham por objetivo o lucro.

6 — Os funcionários e colaboradores do Município de Vagos bene-
ficiam de um desconto de 25 % sobre os valores das taxas previstas 
no Regulamento e tabela de taxas e outras receitas do Município de 
Vagos.

7 — Os descontos previstos nos n.os anteriores não são acumuláveis.
8 — A Câmara Municipal de Vagos dará conhecimento à Assembleia 

Municipal de Vagos de todos os protocolos celebrados e das isenções 
concedidas ao abrigo do presente artigo.

Artigo 41.º
Isenções por atestado médico

1 — Os utentes de escolas ou de programas municipais que se en-
contrem impedidos de frequentar as instalações do CDMV por motivos 
de saúde, deverão entregar no espaço de três dias úteis a contar desde 
o início do impedimento, um atestado médico que o comprove. Nestes 
casos, e durante trinta dias, os utentes mantêm a sua vaga e ficam isentos 
do pagamento da respetiva taxa.

2 — Nos casos de impedimento superior a trinta dias, em escolas 
ou em programas municipais com número limitado de inscrições e 
em que existam utentes em lista de espera, o utente será retirado da 
turma em que se encontra inscrito, sendo colocado em primeiro lugar 
da referida lista.

3 — O atestado médico deverá ser claro quanto à etiologia do pro-
blema e à duração provável do impedimento.

4 — O atestado médico deverá ser entregue ao Diretor Técnico da 
instalação em causa, que deverá informar o utente, no prazo de 3 dias 
úteis, da aceitação ou não da justificação constante no atestado médico.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

Artigo 42.º

Casos omissos
1 — Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e 

aplicação do presente regulamento serão decididos pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Vagos, com exceção daqueles que se enqua-
drem na esfera de competência do Diretor Técnico, que por este serão 
decididos.
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 MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Aviso n.º 15207/2013

Cessação de Comissões de Serviço
Para os devidos efeitos, torno público que a partir do dia 15 de no-

vembro do corrente ano, cessaram as comissões de serviço de Maria 
Manuel Chieira Mariano Pego, no cargo de Chefe da Divisão de Cultura, 
Desporto e Turismo e de Paula Maria Neves Ferreira, no cargo de Chefe 
da Divisão de Ação Social e Educação.

27 de novembro de 2013. — A Vereadora, em regime de permanên-
cia com competências delegadas, por despacho de 23 -10 -2013, Maria 
Catarina Lopes Paiva.

307448707 

 MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Declaração de retificação n.º 1351/2013
Manuel João Fontainhas Condenado, presidente da Câmara Municipal 

de Vila Viçosa, faz público que, por ter sido publicado com inexatidão 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 5 de setembro de 2013, o 
aviso n.º 11106/2013, relativo à declaração de interesse municipal do 
evento «Festa dos Capuchos, em Vila Viçosa» — início de procedimento, 
onde se lê «numa área aproximada de 13.160,00 metros quadrados» deve 
ler -se «numa área de 14 530 m2».

2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Manuel João 
Fontainhas Condenado.

207445701 

 FREGUESIA DE CORROIOS

Aviso n.º 15209/2013
Em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 30.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, notificam -se os interessados 
de que se encontram afixadas na sede da Junta de Freguesia de Cor-
roios e na página eletrónica, www.jf -corroios.pt, as listas de candidatos 
admitidos para a realização do método prova de conhecimentos, a que 
se refere o procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 10159/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 9 de agosto de 
2013, respeitantes a todas as referências.

Mais se informa que terá lugar na Galeria N.º 2 do Mercado Municipal 
de Miratejo, sito na Rua Adriano Correia de Oliveira em Miratejo. A data 
e os horários estão descriminados nas listas supracitadas.

Os candidatos poderão levar para a prova, em suporte papel, somente 
a legislação mencionada no aviso acima referido, sem comentários es-
critos ou outros suportes. Esta documentação poderá ser controlada no 
início da prova e não poderá circular entre os candidatos. Os telemóveis 
deverão ser desligados durante a prova e não serão admitidos quaisquer 
suportes informáticos.

6 de dezembro de 2013. — O Presidente da Junta, Eduardo Manuel 
Brito Rosa.

307452668 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DO MUNICÍPIO DO MONTIJO

Aviso n.º 15210/2013

Cessação de relação jurídica de emprego público
Em cumprimento no disposto no artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que, por motivo de falecimento, 
cessou a relação jurídica de emprego público (Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por tempo indeterminado), do trabalhador Norberto 
Carlos Morais Pereira, da carreira/categoria de assistente técnico, com 
efeitos a 16 de outubro de 2013.

20 de novembro de 2013. — A Diretora -Delegada, Teresa Moraes 
Sarmento, Dr.ª

307418704 

 FREGUESIA DE BUDENS

Aviso n.º 15208/2013

Procedimento concursal comum para contratação de 1 assistente 
operacional (coveiro) na modalidade

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto nos n.os 4 e 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 06 de abril, torna-se pública a lista unitária de orde-
nação final do procedimento concursal comum por tempo indeterminado 
para contratação de um Assistente Operacional (Coveiro), aberto por 
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio 
de 2013, a qual foi homologada por meu despacho, datado de 28 de 
novembro de 2013.

Lista Unitária de Ordenação Final
Candidato aprovado:
José Joaquim Machado da Silva Rosa — 14,61 valores.

Nos termos do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 06 de abril, do 
despacho de homologação da referida lista pode ser interposto recurso 
hierárquico ou tutelar.

A presente lista encontra-se afixada em local visível e público nas 
instalações da Junta de Freguesia.

3 de dezembro de 2013. — A Presidente da Junta de Freguesia, Maria 
Celestina dos Santos Silva Leal Costa.

307444698 

2 — Em ambas as situações referidas no número anterior, a resolução 
de qualquer caso omisso deverá ter em consideração a legislação em 
vigor e ou as medidas que a prática e o bom senso aconselharem para 
a conveniente resolução dos mesmos.

Artigo 43.º

Reclamações
1 — Em todas as instalações do CDMV existe um livro de recla-

mações. A todas as reclamações será dada uma resposta devidamente 
fundamentada no prazo de 5 dias úteis.

2 — Em todas as instalações e na página oficial da internet da Câ-
mara Municipal de Vagos será disponibilizado um impresso para su-
gestões/reclamações que poderá ser utilizado sem prejuízo do disposto 
no número anterior.

Artigo 44.º

Fiscalização
Sem prejuízo do recurso às autoridades competentes e a outras enti-

dades legalmente previstas, a fiscalização do cumprimento do presente 
regulamento é da responsabilidade dos serviços municipais compe-
tentes.

Artigo 45.º

Entrada em vigor
1 — O presente regulamento entra em vigor quinze dias após a sua 

publicação no Diário da República. Posteriormente, o documento poderá 
ser consultado na página oficial da internet da Câmara Municipal de 
Vagos e em locais visíveis das instalações do CDMV, de acordo com a 
legislação em vigor.

2 — Tendo como objetivo a adequada e a eficaz implementação do 
presente regulamento, e sempre que se justifique, poderão ser produzidas 
e implementadas normas específicas complementares para as instalações 
do CDMV e para as atividades aí desenvolvidas.

Artigo 46.º

Norma revogatória
Com a entrada em vigor do presente regulamento, são revogados 

todos os regulamentos, deliberações e despachos avulsos relativos à 
utilização das instalações desportivas e às atividades aí praticadas, em 
vigor no Município de Vagos.

207442672 
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PARTE I

 INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA

Despacho n.º 16243/2013

Alteração do plano de estudos do ciclo de estudos
conducente à obtenção do grau

de licenciado em Gestão de Recursos Humanos
Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de 

março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 107/2008 de 25 de junho 
e 230/2009 de 14 de setembro, e depois de realizada a comuni-
cação à Direção-Geral do Ensino Superior, que foi efetuada a 12 
de novembro de 2013, o Instituto Superior Miguel Torga vem por 
este meio proceder à publicação da alteração ao plano de estudos 
do ciclo de estudos conducente à obtenção do grau de licenciado 
em Gestão de Recursos Humanos, cuja publicação da estrutura 
curricular e do plano de estudos foi efetuada através do Despacho 
n.º 19.867/2009 (publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 168 de 31 de agosto de 2009).

A presente alteração entrou em vigor no ano letivo 2011/2012.
5 de dezembro de 2013. — O Diretor, Carlos Augusto Amaral Dias.

ANEXO

Plano curricular do ciclo de estudos conducente ao grau 
de licenciado em gestão de recursos humanos

1 — Estabelecimento de ensino: Instituto Superior Miguel Torga.
2 — Curso: Gestão de Recursos Humanos.
3 — Grau ou diploma: Licenciatura.
4 — Área científica predominante do curso: Gestão e Adminis-

tração.
5 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de trans-

ferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 
180 créditos.

6 — Duração normal do curso: 6 semestres.

Área científica Sigla
Créditos

—
Obrigatórios

Gestão e Administração . . . . . . . . . . . . . . . . GA 78
Ciências Sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 29
Economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECO 14
Direito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIR 8
Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INF 12
Psicologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSI 9
Marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKT 9
Estatística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EST 5
Ciências da Comunicação  . . . . . . . . . . . . . . COM 4

Total . . . . . . . . . . . . . 168

 Áreas científicas optativas 

Área científica Sigla 
Créditos

—
Optativos

Gestão e Administração . . . . . . . . . . . . . . . . GA
Ciências Sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Psicologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSI
Marketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKT 12
Ciências da Comunicação  . . . . . . . . . . . . . . COM
Línguas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIN
Antropologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANT

Total . . . . . . . . . . . . . 12

 8 — Plano de estudos: 

7 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a ob-
tenção do grau ou diploma:

Áreas científicas obrigatórias 

 Instituto Superior Miguel Torga

Gestão de Recursos Humanos — Licenciatura Área científica predominante do curso: Gestão e Administração

1.º Ano — 1.º Semestre 

Unidades curriculares AC 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS 
Total Contacto

História da Psicologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSI 100 40 T + 10 TP + 10 OT 4
Direito do Trabalho I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIR 100 30 T + 10 TP + 05 OT 4
Teorias da Comunicação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COM 100 30 T + 10 TP + 05 OT 4
Ciências Sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 125 30 T + 10 TP + 10 TC + 10 OT 5
Sistemas de Informação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INF 150 20 T + 10 TP + 10 PL + 4 S + 16 OT 6
Microeconomia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECO 100 20 T + 20 TP + 05 OT 4
História Contemporânea I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 75 25 T + 05 OT 3

Total: 750 h Total: 30 ECTS

 1.º Ano — 2.º Semestre 

Unidades curriculares AC

Tempo de trabalho (horas)

ECTS
Total Contacto

Ciência Política  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 100 30 T + 10 TP + 05 OT 4
Economia e Negócios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECO 150 25 T + 15 TP + 20 OT 6
História Contemporânea II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 75 25 T + 05 OT 3
Métodos de Investigação I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 125 15 T + 30 TP + 15 OT 5
Macroeconomia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECO 100 20 T + 20 TP + 05 OT 4
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Unidades curriculares AC

Tempo de trabalho (horas)

ECTS
Total Contacto

Opção I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b)
Opção II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b)

Total: 750 h (a) Total: 30 ECTS

 2.º Ano — 1.º Semestre 

Unidades curriculares AC

Tempo de trabalho (horas)

ECTS
Total Contacto

Direito do Trabalho II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIR 100 30T+ 10 TP + 05 OT 4
O Processo de Recrutamento e Seleção . . . . . . . . . . . . . . . . . GA 150 30 T + 20 TP + 10 OT 6
Gestão e Contabilidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GA 150 25 T + 20 TP + 15 OT 6
Métodos de Investigação II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 125 15T + 20 TP + 10 TC + 15 OT 5
Marketing Internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKT 100 20 T + 20 TP + 05 OT 4
Métodos Estatísticos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EST 125 30 TP + 05 OT 5

Total: 750 h Total: 30 ECTS

 2.º Ano — 2.º Semestre 

Unidades curriculares AC

Tempo de trabalho (horas)

ECTS
Total Contacto

Os Sistemas de Avaliação de Desempenho  . . . . . . . . . . . . . . GA 150 30 T + 20 TP + 10 OT 6
Marketing Estratégico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKT 125 40 T + 10 TP + 05 TC + 10 OT 5
Psicologia Organizacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSI 125 20 T + 20 TP + 10 TC + 10 OT 5
Temas de Cultura Portuguesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS 100 15 T + 15 TP + 05 TC + 10 OT 4
Informática de Gestão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INF 150 20 T + 10 TP + 12 PL + 18 OT 6
Opção III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b)

Total: 750 h (a) Total: 30 ECTS

 3.º Ano — 1.º Semestre 

Unidades curriculares AC

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS
Total Contacto 

Análise de Projetos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GA 150 25 T + 15 TP + 20 OT 6
Sistemas de Apoio à Decisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GA 150 18 T + 10 TP + 18 PL + 14 OT 6
Políticas de Formação e Gestão de Carreiras. . . . . . . . . . . . . GA 150 30 T + 20 TP + 10 OT 6
Sistemas de Recompensa — Remunerações e Benefícios  . . . GA 150 30 T + 20 TP + 10 OT 6
Gestão Estratégica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GA 150 30 T + 15 TP + 15 OT 6

Total: 750 h Total: 30 ECTS 

 3.º Ano — 2.º Semestre 

Unidades curriculares AC

Tempo de trabalho (horas)

ECTS
Total Contacto

Seminário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GA 225 10 OT + 60 S 9
Estágio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GA 525 420 E + 60 OT 21

Total: 750 h Total: 30 ECTS 

Legenda: AC — Área Científica.
(a) No mínimo, o tempo total de trabalho do semestre corresponde a 750 h.
(b) A escolher de entre o elenco a fixar pelo órgão legal e estatutariamente competente da instituição de ensino superior.

 207449866 
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PARTE J1

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Direção-Geral do Património Cultural

Aviso n.º 15211/2013

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção 
intermédia de 1.º grau do Departamento de Museus, Conservação 

e Credenciação da Direção-Geral do Património Cultural

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.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, por des-
pacho da Diretora-Geral de 28 de novembro de 2013, a Direção-
-Geral do Património Cultural vai proceder à abertura, pelo prazo 
de dez dias úteis contados a partir da data de publicitação na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento concursal 
de recrutamento e seleção para provimento do cargo de Diretor 
de Serviços, equiparado a direção intermédia de 1.º grau, do 
Departamento de Museus, Conservação e Credenciação, com as 
atribuições constantes no artigo 3.º da Portaria n.º 223/2012, de 24 
de julho, conforme previsto no mapa de pessoal da Direção -Geral 
do Património Cultural.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do con-
teúdo funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos 
métodos de seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, 
no 2.º dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário 
da República.

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 15212/2013
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 responsável pelo 
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a 
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 228_CRE-
SAP_160_10/13 de recrutamento e seleção do cargo de Inspetor -Geral 
da Inspeção -Geral da Defesa Nacional.

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 www.cresap.pt.

12 -11 -2013 — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Se-
leção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

207445978 

3 — O presente aviso e a Oferta de Emprego publicitada na BEP 
estarão igualmente disponíveis para consulta no sítio eletrónico da 
DGPC, em www.patrimoniocultural.gov.pt.

3 de dezembro de 2013. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

207446228 
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