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4 — À entidade requisitante será exigido o pagamento das horas 
extraordinárias efetuadas pelo motorista de segunda -feira a sexta -feira.

5 — Por despacho do Presidente da Câmara, pode a cedência do au-
tocarro ser autorizada a título gratuito, em deslocações que se realizem 
dentro dos limites do concelho de Pinhel.

6 — Caberá ao motorista fornecer os dados ao encarregado geral e este 
informará o Departamento Administrativo e Financeiro das importâncias 
devidas pelas entidades requisitantes.

Artigo 7.º
Isenções

Estão isentos de pagamento da respetiva taxa pela utilização do au-
tocarro:

a) Utilizações promovidas pelo município;
b) Utilizações requeridas pelo Agrupamento de Escolas de Pinhel:
Pré -escolar, até ao limite global de 10 utilizações por período letivo;
1.º ciclo do ensino básico, até ao limite global de 15 utilizações por 

período letivo;
2.º ciclo do ensino básico, até ao limite global de 20 utilizações por 

período letivo;

c) As utilizações requeridas pela Escola Secundária de Pinhel, até ao 
limite global de 20 utilizações por período letivo;

d) Casos devidamente fundamentados que o presidente da Câmara 
considere excecionais;

e) As deslocações previstas na celebração de protocolos entre a Câmara 
Municipal e a entidade requisitante.

Disposições finais e transitórias

Artigo 8.º
Da responsabilidade

1 — O autocarro deverá ser sempre conduzido por um motorista da 
Câmara Municipal.

2 — O motorista é o responsável pelo bom estado de conservação do 
autocarro, assegurando todas as operações de manutenção e limpeza ne-
cessárias ao seu funcionamento, e deve ainda apresentar ao seu superior 
hierárquico, nos três dias seguintes à realização do serviço, um relatório 
onde deve mencionar qualquer anomalia ocorrida.

3 — Os responsáveis pelos pedidos de utilização do autocarro respon-
derão pelos prejuízos que se verifiquem durante o período de cedência 
e que não sejam imputáveis ao pessoal da Câmara.

4 — Sendo o autocarro património coletivo da população deste con-
celho, caberá a todos e a cada um respeitar cívica e disciplinarmente as 
normas da sua utilização e cedência.

Artigo 9.º
Do pagamento

1 — O pagamento deverá ser efetuado três dias após a utilização do 
autocarro.

2 — O autocarro não poderá ser cedido sem que tenham sido liqui-
dadas as quantias devidas pela utilização anterior.

Artigo 10.º
Aplicação do Regulamento

1 — As dúvidas e casos omissos suscitados pela aplicação do presente 
Regulamento serão resolvidos por despacho do presidente da Câmara 
Municipal.

2 — O presidente da Câmara poderá delegar as competências expres-
sas neste Regulamento.

Artigo 11.º
Norma revogatória

São revogadas todas as disposições regulamentares aplicáveis ao trans-
porte em táxi que contrariem o estabelecido no presente Regulamento.

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua pu-
blicação.

28 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Sa-
raiva Ventura.

311470291 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 9817/2018

Listas Unitárias de Ordenação Final 
dos Procedimentos Concursais

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145 -A/2011 
de 6 de abril, informa -se que as listas unitárias de ordenação final dos 
candidatos admitidos e oponentes aos métodos de seleção dos procedi-
mentos concursais comuns, abertos por aviso n.º 10260/2016 publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 158/2018, de 18 de agosto, com 
as referências B4 e C5, estão publicadas na página eletrónica do Muni-
cípio (cm -pontadelgada.pt) e afixadas em local próprio na Subunidade 
Orgânica de Recursos Humanos, sita na Rua de Santa Luzia, n.º 18, 
9504523  -Ponta Delgada.

29 de junho de 2018. — O Presidente, José Manuel Cabral Dias 
Bolieiro.

311476586 

 Declaração de Retificação n.º 516/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, por ter sido publicado 

com inexatidão o Aviso n.º 8884/2018, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 124, de 29 de junho de 2018, se procede à seguinte 
retificação:

No ponto 15.5 onde se lê:
«Estruturas Nuclear e Flexível da Organização dos Serviços Mu-

nicipais do Município de Ponta Delgada (Diário da República — 
2.ª série, n.º 72, de 11/04/2014);»

deve -se ler:
«Estruturas Nuclear e Flexível da Organização dos Serviços Mu-

nicipais do Município de Ponta Delgada (Diário da República — 
2.ª série, n.º 15, de 22/01/2013);»
2 de julho de 2018. — O Presidente da Câmara, José Manuel Dias 

Cabral Bolieiro.
311480521 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 9818/2018

Procedimento Concursal comum para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
Técnico Superior.

Homologação da lista unitária de ordenação final
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º, con-

jugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
a carreira de Técnico Superior com a referência: 39) aberto através do 
Aviso de abertura n.º 9222/2017, publicado no Diário da República 
n.º 155, 2.ª série, de 11.08.2017, foi homologado por despacho da Se-
nhora Vereadora do Pelouro da Juventude e Desporto e Pelouro dos 
Recursos Humanos e Serviços Jurídicos Dr.ª Catarina Araújo, datado 
de 11.07.2018, encontrando -se a mesma afixada na Direção Municipal 
de Recursos Humanos, sita à Rua do Bolhão, n.º 192, 4000 -111 Porto e 
disponibilizada na página eletrónica em http://balcaovirtual.cm -porto.
pt> Educação e emprego> Emprego e atividade profissional> Emprego 
na autarquia> Procedimentos concursais a decorrer> Lista unitária de 
ordenação final dos candidatos homologada.

13 de julho de 2018. — A Diretora de Departamento Municipal de 
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.

311506822 

 MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Aviso n.º 9819/2018
António Jorge Fidalgo Martins, Presidente da Câmara Municipal 

de Vimioso, torna público, no uso da competência que lhe confere a 
































