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nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
mediante publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 06 
de agosto de 2012.

O Regulamento entra em vigor 15 dias após a publicação do presente 
extrato na 2.ª série do Diário da República.

Mais torna público que o Regulamento em apreço poderá ser con-
sultado no edifício dos Paços do Concelho, nas sedes das Juntas de 
Freguesia, assim como na Internet em www.cm-ourem.pt.

Para constar se publica este edital e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares públicos de estilo.

5 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Paulo Fonseca.
306746064 

 MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE
Aviso n.º 3645/2013

Exoneração a pedido do funcionário
Dr. João Manuel Gomes Marques, presidente da Câmara Municipal de 

Pedrógão Grande, torna público que por seu despacho de 8 de fevereiro 
de 2012 e em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, foi exonerado a seu pedido, 
com efeitos a partir de 31 de outubro de 2012 o seguinte trabalhador 
integrado no Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal:

Vítor Manuel Alves Farinha — Carreira/Categoria de Assistente Téc-
nico, entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória, nível remuneratório entre 
o 7 e 8 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem 
funções públicas.

18 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. João Manuel Gomes Marques.

306790574 

 MUNICÍPIO DE PENAFIEL
Aviso (extrato) n.º 3646/2013

De acordo com o disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 25.º, da 
Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada pelos Leis n.os 51/2005, de 30/08, 
64 -A/2008, de 31/12, 3 -B/2010, de 28/04, e 64/2011, de 22/12, adaptadas 
à Administração Local pela Lei n.º 49/2009, de 29/08, as comissões de 
serviço dos titulares de cargos dirigentes cessam por extinção ou reor-
ganização da unidade orgânica, salvo se for expressamente mantida a 
comissão de serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda.

Assim, porque a adequação da estrutura orgânica nos termos do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23/10, de acordo com as regras e critérios 
previstos na Lei n.º 49/2009, de 29/08, foi aprovada pela Assembleia Mu-
nicipal em 12/12/2012, sob proposta da Câmara Municipal de 6/12/12, 
torna -se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da 
Câmara datado de 27 de dezembro de 2012, foi determinado manter as 
comissões de serviço dos titulares de cargos dirigentes a seguir enun-
ciados, nos cargos do mesmo nível que lhes sucederam:

António Fernando Mesquita Barbeitos, Diretor do Departamento 
Financeiro, mantém -se como Diretor do Departamento de Gestão Or-
ganizacional;

Carlos Alberto da Conceição Lopes, Diretor do Departamento de 
Obras e Serviços Municipais, mantém -se como Diretor do Departamento 
de Obras, Serviços Municipais e Ambiente;

Manuel Fernando Vaz Ribeiro, Chefe da Divisão de Recursos Huma-
nos, mantém -se como Chefe da Divisão de Recursos Humanos;

José Manuel Loureiro de Melo, Chefe da Divisão de Projetos de Ar-
quitetura, mantém -se como Chefe da Divisão de Projetos de Arquitetura 
e Ordenamento Territorial;

Élio Coelho da Rocha, Chefe da Divisão de Serviços Gerais, mantém-
-se como Chefe da Divisão de Serviços Gerais;

Jorge Duarte Araújo Silva Alves, Chefe da Divisão de Ambiente e 
Transportes, mantém -se como Chefe da Divisão de Ambiente e Trans-
portes.

O presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2013.
26 de janeiro de 2013. — A Vereadora, com competências delegadas, 

Dr.ª Susana Oliveira.
306785925 

 Aviso (extrato) n.º 3647/2013
Para os devidos efeitos se torna público que na sequência da adequação 

dos serviços municipais, ao abrigo da lei n.º 49/2009, de 29/08, e do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23/10, aprovada por deliberação da Assem-
bleia Municipal de 12/12/2012, sob proposta da Câmara Municipal de 

6 /12/12, foram, por despacho do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, 
nomeados em regime de substituição ao abrigo dos artigos 20.º e 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15/01, na redação dada pela Lei n.º 51/2005, de 
30/08, 64 -A/2008, de 31/12, 3 -B/2010, de 28/04 e 64/2011, de 22/12, 
adaptadas à Administração Local pela Lei n.º 49/2009, de 29/08, os 
seguintes Técnicos Superiores:

Alfredo José Teixeira, no cargo de chefe da Divisão de Gestão Ur-
banística;

Maria José Mendes Costa Ferreira Santos, no cargo de chefe da 
Unidade Orgânica do Museu Municipal;

João Alexandre Lameiras Pinto, no cargo de chefe da Unidade Orgâ-
nica de Educação, Juventude e Tempos Livres;

Alexandre José Magalhães Couto, no cargo de chefe da Unidade 
Orgânica de Fiscalização Técnica e Vistorias;

Lucinda Susana Barbosa Dias, no cargo de chefe da Unidade Orgânica 
de Acção Social e Saúde;

Marisa Odete Ferreira Moreira, no cargo de chefe da Unidade Orgânica 
de Fiscalização Municipal;

As presentes nomeações produzem efeitos a 1 de janeiro de 2013.
26 de janeiro de 2013. — A Vereadora, com competências delegadas, 

Dr.ª Susana Paula Barbosa Oliveira.
306786005 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Declaração de retificação n.º 320/2013
Por ter saído com inexatidão a alteração à Tabela de Taxas e Licenças 

publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 
2013, edital n.º 22/2013, retifica -se o seguinte:

No articulado o texto mencionado no 4.º parágrafo corresponde não 
a aditamento ao artigo 25.º, mas a alteração e aditamento ao artigo 9.º, 
«Ocupações diversas», de acordo com as respetivas epígrafes.

22 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Almeida Bolieiro.

306784548 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 3648/2013

Procedimento Concursal Comum para constituição de Relação 
Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado com vista 
ao preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria 
de Técnico Superior (m/f) do Departamento Municipal de 
Turismo — Referência H.

Cessação de procedimento concursal
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por despacho da Senhora 

Vereadora do Pelouro da Habitação, Dr.ª Matilde Augusta Alves, datado 
de 28.02.2013 e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, cessou 
o procedimento concursal comum supra identificado, aberto através do 
Aviso de abertura n.º 16952 -B/2012, publicado no Suplemento do Diário 
da República n.º 245, 2.ª série, de 19.12.2012.

28 de fevereiro de 2013. — A Diretora de Departamento Municipal 
de Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

306800982 

 Aviso n.º 3649/2013

Abertura do período de apreciação pública — Projeto
de Regulamento de Gestão

do Parque Habitacional do Município do Porto
Raquel Sofia Guimarães de Matos Maia, Diretora Municipal da Pre-

sidência, torna público, ao abrigo da competência que lhe foi delegada 
através da Ordem de Serviço n.º I/15061/12/CMP, em cumprimento da 
deliberação tomada por esta Câmara Municipal na sua 72.ª reunião, de 
18 de dezembro de 2012, e para os efeitos do disposto no artigo 118.º e 
seguintes do Código de Procedimento Administrativo, que se encontra 
em apreciação pública, pelo prazo de 30 dias contados da publicação 




