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despacho, no âmbito do procedimento concursal para recrutamento de 
seleção de cargo de direção intermédio de 3.º grau foi nomeada, em 
comissão de serviço, para o exercício do cargo de direção intermédio de 
3.º grau, na Unidade de Gestão da Informação e Modernização Adminis-
trativa, pelo período de 3 anos, com efeitos ao dia 26 de abril de 2018, 
Alcina Rosa Duarte Costa, Dra., por possuir um perfil que se ajusta às 
exigências do cargo e prossecução das atribuições e objetivos do serviço, 
demonstrando possuir a competência técnica e aptidão necessária para o 
exercício do cargo, apresentando uma adequada visão de gestão assim 
como boa capacidade de comunicação. Atento o domínio das atribui-
ções do Município e possuindo igualmente experiência profissional de 
qualidade, na área pretendida.

Nota Relativa ao Currículo Académico
e Profissional do Nomeado

Nome: Alcina Rosa Duarte Costa
Data de Nascimento: 23 de fevereiro de 1978
Formação Académica:
2000 — Licenciatura em Estudos Europeus — Variante Línguas 

Inglês/Alemão, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Atividades Profissionais:
10 de julho de 2001 a 2 de dezembro de 2002, Técnico Superior Esta-

giário na área de Estudos Europeus — Variante Línguas Inglês/Alemão, 
no Município de Paredes;

3 de dezembro de 2002 a 27 de maio de 2008, Técnico Superior de 
2.ª Classe na área de Estudos Europeus — Variante Línguas Inglês/Ale-
mão, no Município de Paredes;

28 de maio de 2008 a 31 de dezembro de 2008, Técnico Superior de 
1.ª Classe na área de Estudos Europeus — Variante Línguas Inglês/Ale-
mão, no Município de Paredes;

1 de janeiro de 2009 a 28 de setembro de 2017, Técnico Superior 
na área de Estudos Europeus — Variante Línguas Inglês/Alemão, no 
Município de Paredes;

De 29 de setembro de 2017 a 25 de abril de 2018, Dirigente Intermé-
dio de 3.º Grau na Unidade de Gestão da Informação e Modernização 
Administrativa, em regime de substituição, na Câmara Municipal de 
Paredes;

26 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Alexandre Almeida, Dr.
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 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Edital n.º 486/2018

Afetação ao Domínio Público do Município da Parcela 1
e Desafetação do Domínio Público para o Domínio Privado

do Município da Parcela 2, Ambas da Freguesia das Capelas
José Manuel Cabral Dias Bolieiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponta Delgada, faz saber que, de acordo com o estipulado na alínea t) do 
n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 
Municipal de Ponta Delgada, em sessão ordinária realizada no dia 26 
de abril de 2018, mediante proposta da Câmara Municipal aprovada 
em sua reunião de 04 de abril de 2018, aprovou a afetação ao domínio 
público do município da parcela 1 com a área de 30,00 m2, sita no Tea-
tro Novo, freguesia de Capelas, deste concelho, a desanexar do prédio 
misto descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponta Delgada 
sob o n.º 311/Capelas e inscrito na matriz predial, a parte urbana sob o 
artigo 198.º e a parte rústica sob o artigo 92, da secção 012, da mesma 
freguesia, e a desafetação do domínio público para o domínio privado 
do município da parcela 2 com a área de 20,00 m2, sita na Rua das Três 
Cruzes da freguesia das Capelas, deste concelho que confronta a norte, 
sul e nascente com Maria Luciana de Sousa Viveiros Ferreira e poente 
com Rua das Três Cruzes.

A planta de localização encontra -se afixada junto ao respetivo edital, 
no rés -do -chão, do edifício dos Paços do Concelho.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos Paços do Município e na Junta de Freguesia em 
questão e publicados na página oficial deste Município em www.cm-
pontadelgada.pt e na 2.ª série do Diário da República.

30 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, José Manuel Bo-
lieiro.

311312276 

 Edital n.º 487/2018

Projeto de Regulamento para a Utilização de Espaços Culturais
e Salas de Exposição dos Equipamentos Culturais

José Manuel Cabral Dias Bolieiro, Presidente da Câmara Municipal 
de Ponta Delgada, torna público, para os devidos efeitos e conforme 
com o preceituado no artigo 101.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, que a Câmara Municipal de Ponta Delgada na sua reunião 
ordinária de 27 de abril de 2018, aprovou o projeto de Regulamento 
para a utilização de Espaços Culturais e Salas de Exposição dos Equi-
pamentos Culturais.

2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, José Manuel Cabral 
Dias Bolieiro.

Exposição de motivos
O presente regulamento dispõe sobre a utilização de espaços culturais 

e salas de exposição dos equipamentos culturais.
O Centro Municipal de Cultural, o Centro Natália Correia, o Centro 

Cultural dos Fenais da Luz e o Centro Cultural de Santo António são 
equipamentos culturais que dispõem de espaços destinados à realiza-
ção de eventos culturais, cuja utilização deve ser regulada, de modo a 
assegurar a sua adequada utilização, na promoção da cultura ao serviço 
de todos, para eventos promovidos pela Câmara Municipal de Ponta 
Delgada ou por terceiros.

A utilização dos espaços culturais e das salas de exposições destes 
equipamentos culturais deve respeitar uma programação cultural di-
versificada, que contribua para a difusão da cultura, para o incentivo 
e promoção do trabalho de novos criadores culturais, para um melhor 
conhecimento da produção cultural nacional e estrangeira, com parti-
cular destaque para aquela que é realizada na diáspora açoriana, para a 
promoção da coesão cultural no território do concelho de Ponta Delgada 
e para a afirmação da identidade açoriana.

A aprovação e entrada em vigor do presente regulamento não repre-
senta qualquer aumento de receitas ou de despesas.

O projeto do presente regulamento foi submetido a apreciação pública, 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 100.º do CPA.

Assim, nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da Re-
pública Portuguesa e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e das alíneas k) 
e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Mu-
nicipal de Ponta Delgada, sob proposta da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, aprova o regulamento para a utilização de espaços culturais e 
salas de exposição dos equipamentos culturais.

Artigo 1.º
Lei habilitante

O presente regulamento é aprovado ao abrigo do disposto no ar-
tigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e da alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º e das alíneas k) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Re-
gime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 2.º

Objeto

O presente regulamento estabelece as condições para a utilização 
pública de espaços culturais e salas de exposição dos equipamentos 
culturais do Município de Ponta Delgada.

Artigo 3.º

Definições

1 — Para efeitos do presente regulamento entende -se por:

a) “Equipamentos culturais” — o Centro Municipal de Cultura, o 
Centro Natália Correia, o Centro Cultural dos Fenais da Luz e o Centro 
Cultural de Santo António;

b) “Espaços culturais” — salas e auditórios dos equipamentos cultu-
rais destinados a utilização pública;
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c) “Salas de exposição” — espaços dos equipamentos culturais des-
tinados a exposições públicas, de natureza temporária;

d) “Espaços de utilização mista” — espaços destinados a utilização 
pública e a exposições públicas, de natureza temporária;

e) “Espaço cultural do Centro Natália Correia” — auditório e galeria 
de exposição de reservas municipais, no primeiro andar;

f) “Salas de exposição do Centro Municipal de Cultura” — galerias 
de exposições no rés do chão e primeiro andar;

g) “Salas mistas do Centro Cultural dos Fenais da Luz” — salas do 
rés do chão e do primeiro andar;

h) “Sala mista do Centro Cultural de Santo António” — sala do pri-
meiro andar.

Artigo 4.º

Equipamentos culturais

1 — Os eventos culturais a realizar nos equipamentos culturais têm 
a seguinte distribuição:

a) As exposição públicas temporárias são realizadas exclusivamente 
nas salas de exposição do Centro Municipal de Cultura e nas salas 
mistas do Centro Cultural dos Fenais da Luz e do Centro Cultural de 
Santo António;

b) Os eventos de natureza cultural, sem carácter de exposição, são 
realizados exclusivamente no espaço cultural do Centro Natália Correia 
e nas salas mistas do Centro Cultural dos Fenais da Luz e do Centro 
Cultural de Santo António;

2 — As exposições, com carácter temporário ou permanente, de peças 
integradas nas reservas da Câmara Municipal de Ponta Delgada são 
realizadas na galeria de exposição do Centro Natália Correia.

3 — Excetuam -se do disposto do número um os eventos de relevante 
interesse cultural realizados pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
mediante despacho fundamentado do Vereador com competência na 
área da cultura.

Artigo 5.º
Âmbito de aplicação

1 — O presente regulamento aplica -se a todos os utilizadores dos 
espaços nele previstos.

2 — Entende -se por utilizador, a pessoa singular ou pessoa coletiva 
e seus trabalhadores, colaboradores, prestadores de serviços, agentes 
ou outros de idêntica natureza, que organize ou promova eventos de 
natureza cultural nos equipamentos culturais.

Artigo 6.º
Finalidade

A utilização pública dos equipamentos culturais tem por finalidade o 
desenvolvimento do concelho de Ponta Delgada, através da valorização 
e promoção cultural.

Artigo 7.º
Condições de utilização

1 — A utilização dos equipamentos culturais é feita de acordo com as 
regras técnicas definidas pelos serviços da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada para a realização de cada evento e para a conservação e manu-
tenção de cada equipamento cultural e bens móveis nele existentes.

2 — À Câmara Municipal de Ponta Delgada compete supervisionar 
todas as formas de utilização dos equipamentos culturais, podendo emitir 
instruções, diretivas, normas ou orientações que se mostrem necessárias 
à boa realização de cada evento.

3 — As instruções, diretivas, normas ou orientações da Câmara Mu-
nicipal de Ponta Delgada são obrigatórias para todos os utilizadores dos 
equipamentos culturais e para o público dos eventos neles realizados.

4 — Os utilizadores obrigam -se a aceitar que os serviços da Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, diretamente ou através de terceiros por 
eles contratados, tenham livre acesso aos espaços utilizados ou aos 
eventos em curso, para garantia da boa realização de cada evento ou de 
segurança das instalações.

Artigo 8.º
Programação dos equipamentos culturais

1 — A programação dos equipamentos culturais é feita pelos serviços 
da Câmara Municipal de Ponta Delgada com iniciativas próprias e com 
iniciativas propostas por pessoas singulares ou coletivas.

2 — A programação dos equipamentos culturais é aprovada pelo 
Vereador com competências na área da cultura.

3 — A programação dos equipamentos culturais prossegue os se-
guintes objetivos:

a) Promover a coesão cultural de Ponta Delgada;
b) Qualificar a promoção cultural do concelho de Ponta Delgada;
c) Integrar os eventos culturais do concelho em circuitos com rele-

vância nacional ou internacional;
d) Incentivar a criação no domínio da cultura;
e) Promover o trabalho de novos criadores culturais;
f) Afirmar e valorizar a produção cultural açoriana.

4 — Os pedidos de realização de exposições no Centro Municipal de 
Cultura e as propostas de exposições promovidas pela Câmara Municipal 
são previamente apreciados pelo Consultor para as Artes Visuais, de 
acordo com as finalidades e objetivos definidos no presente regula-
mento e com os princípios da isenção e transparência, da avaliação e da 
adequação dos eventos às finalidades definidas pela Câmara Municipal 
para a promoção cultural.

5 — Excetuam -se do disposto no número anterior, as exposições 
realizadas nas salas mistas do Centro Cultural dos Fenais da Luz e do 
Centro Cultural de Santo António bem como as exposições de peças ou 
coleções das reservas municipais.

CAPÍTULO II

Da utilização dos equipamentos culturais

Artigo 9.º

Condições de acesso

1 — A utilização dos equipamentos culturais é gratuita.
2 — O público de cada evento não pode ultrapassar a lotação definida 

para cada espaço, estabelecida pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
mediante despacho do Vereador com competência na área da cultura.

3 — O pedido de utilização deve ser formulado em requerimento 
dirigido à Câmara Municipal de Ponta Delgada, mediante correio ele-
trónico.

4 — O requerimento deve ser acompanhado da identificação do re-
querente e duma descrição da atividade a realizar, do respetivo portfólio, 
dos requisitos técnicos necessários para a sua realização, da data de 
realização e demais informações consideradas relevantes, incluindo o 
tempo de montagem e desmontagem das exposições, que é considerado 
como tempo de utilização dos equipamentos culturais, para efeitos de 
calendarização.

5 — As condições de utilização das salas de exposição e os critérios de 
apreciação dos pedidos de realização de exposições no Centro Municipal 
de Cultura são objeto de regulamento próprio.

6 — O pedido de utilização está sujeito a decisão a proferir pelo 
Vereador com competência na área da cultura.

Artigo 10.º

Eventos e atividades não permitidos

1 — Não é permitida a utilização dos equipamentos culturais para a 
realização de celebrações religiosas, eventos partidários, festas de ca-
samento, batizado ou reuniões familiares, atividades circenses, eventos 
com animais ou outros de idêntica natureza.

2 — Não é, igualmente, permitida a utilização dos equipamentos 
culturais para a realização de eventos que não se enquadrem nas finali-
dades previstas no artigo 6.º

3 — Nos eventos realizados nos equipamentos culturais é proibido:

a) Comer e beber, exceto nos casos previamente autorizados;
b) Entrar nos equipamentos culturais com animais, exceto cães -guia;
c) Dançar, exceto nos casos previamente autorizados.

Artigo 11.º

Deveres e obrigações dos utilizadores

1 — Os utilizadores têm, designadamente, os seguintes deveres:

a) Cumprir as disposições do presente regulamento, bem como as 
instruções, diretivas, normas ou orientações da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada;

b) Assegurar a manutenção da conservação dos equipamentos culturais 
e dos bens móveis utilizados;
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c) Não alterar a disposição de móveis e equipamentos dos espaços 
utilizados, salvo mediante autorização expressa concedida para esse 
efeito.

d) Respeitar o horário definido para o equipamento cultural.

2 — No caso de realização de exposições, os utilizadores asseguram 
o transporte das peças a expor, o seguro das peças, a montagem e des-
montagem da exposição, bem como todas as despesas inerentes à sua 
realização, com exceção das relativas ao funcionamento do equipamento 
cultural, que são da responsabilidade da Câmara Municipal.

3 — Os utilizadores são responsáveis pela segurança dos espaços 
utilizados, bem como por quaisquer danos causados.

Artigo 12.º

Exclusão de responsabilidade

Os utilizadores são responsáveis pelos eventos realizados, bem como 
pelas peças expostas, no caso de exposições, excluindo -se toda e qual-
quer responsabilidade da Câmara Municipal de Ponta Delgada, seja a 
que título for.

Artigo 13.º

Seguro

O utilizador, sempre que tal se justifique, é responsável pela contrata-
ção de seguro que cubra os riscos decorrentes da utilização do espaço.

Artigo 14.º

Encargos com as exposições promovidas
pela Câmara Municipal

A Câmara Municipal assegura o pagamento integral das despesas 
com a realização das exposições da sua iniciativa.

Artigo 15.º

Ficha de identificação de obra de arte

No caso de exposições, no momento da receção das peças a expor no 
equipamento cultural é preenchida e assinada uma ficha de identificação 
de obra de arte, de modelo a provar por despacho do Vereador com 
competência na área da cultura, a qual se destina a inventariar todas 
as peças a expor.

Artigo 16.º

Divulgação de exposições

1 — A Câmara Municipal assegura a publicitação das exposições 
realizadas nos equipamentos culturais nos suportes por si habitualmente 
utilizados para esta finalidade.

2 — A Câmara Municipal pode promover a edição de catálogos das 
exposições a realizar no Centro Municipal de Cultura, de acordo com 
a natureza da exposição e a sua relevância cultural.

3 — A decisão da edição do catálogo referido no número anterior 
compete ao Vereador com competência na área da cultura, sob proposta 
do Consultor para as Artes Visuais.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 17.º

Casos omissos

As dúvidas e omissões surgidas na interpretação das normas deste 
regulamento são resolvidas por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 18.º

Norma revogatória

São revogados todos os regulamentos ou normas que disponham sobre 
a utilização dos equipamentos culturais.

Artigo 19.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

311315954 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 6346/2018
Para efeitos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2014, de 15 

de janeiro, aplicável à Administração Local por força da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, na sua redação atual, torna-se público que, por despacho 
de 24 de abril de 2018, designei, em regime de comissão de serviço, pelo 
período de 3 anos, renovável por iguais períodos de tempo, o Técnico 
Superior Carlos Alberto Azevedo Lima, para o cargo de direção inter-
média de 2.º grau — Chefe de Divisão de Serviços Urbanos.

A presente designação foi precedida de procedimento concursal, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 21 de maio de 2014.

Esta designação produz efeitos a 1 de maio de 2018.

Nota relativa ao currículo académico e profissional do designado

Síntese Curricular
Carlos Alberto Azevedo Lima é licenciado em Engenharia Civil, pela 

Universidade do Minho;
Desde o ano de 2010, por nomeação do executivo municipal, exerce o 

cargo de Gestor dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento;
No ano de 1997, realizou o Estágio curricular da Licenciatura em 

Engenharia Civil da Universidade do Minho, na qual desenvolveu um 
trabalho sobre o tema “Fiscalização, Qualidade e Segurança na Constru-
ção”, tendo ascendido à carreira de Técnico Superior de 2.ª Classe e pos-
teriormente à categoria de Técnico Superior de 1.ª Classe — Eng. Civil 
dos Quadros da Câmara Municipal de Ponte de Lima;

Em fevereiro do ano de 1996, iniciou o estágio, para ingresso na 
carreira técnica, na Câmara Municipal de Ponte de Lima, findo o qual 
ascendeu à categoria de Técnico de 2.ª Classe, tendo adquirido expe-
riência no acompanhamento e fiscalização de obras, elaboração de 
projetos, autos de medição, cadernos de encargos e concursos públicos 
e limitados;

Foi Sócio Gerente de uma firma de Engenharia Civil e Fiscalização, 
até à data de 1996. Quer na firma da qual foi sócio quer no exercício da 
atividade de profissional liberal, realizou diversos trabalhos de projeto, 
ao nível de especialidades de engenharia civil, quer em edifício, quer 
em obras de urbanização;

Dos trabalhos de acompanhamento e fiscalização realizados, desta-
cam-se os executados na Câmara Municipal de Ponte de Lima;

Foi Docente do curso Técnico de Construção Civil na Escola Secun-
dária de Monserrate no ano letivo de 1995/96;

Foi Docente da disciplina de Matemática do 9.º ano na Escola C+S Pa-
dre Feitor Pinto em S.ta Marta de Portuzelo — Viana do Castelo, no 
ano letivo de 1994/95;

Foi Docente da disciplina de Matemática do 8.º ano na Escola Se-
cundária de Monserrate — Viana do Castelo, no ano letivo de 1993/94;

Foi Colaborador na Direção, Gestão e Execução de Obras, numa 
empresa de construções, em Viana do Castelo, desde 1990 até 1995;

Frequentou e participou em diversas ações de formação e seminários, 
relevantes e direcionadas para a área de atividade em causa, onde se pode 
destacar entre outros: Curso de Técnico de Saúde, Higiene e Segurança 
no Trabalho, realizado na A.I.M. — Associação Industrial do Minho; na 
Acão de Formação sobre o “Regime Jurídico de Empreitadas de Obras 
Públicas” realizados na C.C.D.R.N. e Universidade do Minho, em 18 
de maio de 1999;

Ação de Formação sobre o “Novo Regime Jurídico da Urbanização e 
da Edificação“ realizados em Coimbra sob a orientação do CEFA, em 12 
de julho de 2001; Seminário de “Tratamento de Efluentes em Pequenos 
Aglomerados Populacionais“ sob a orientação PLA — Planeamento e 
Gestão do Ambiente, em 29 de maio de 1998; Curso de Projetistas de 
Redes de Gás, ministrado pelo APGC — Associação Portuguesa de 
Gases Combustíveis, cuja inscrição na D.G. Energia é 2575; Curso de 
iniciação ao AUTOCAD12 — Desenho assistido por Computadores; 
Seminário de Redução de Perdas — Gestão da Mudança e Sustentabi-
lidade em Sistemas de Abastecimento de Água; Seminário em Gestão 
do Ciclo Urbano da Água; Seminário sobre Sistema de Avaliação da 
Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos Prestados aos Utilizadores; 
Seminário sobre SIADAP 2.ª Geração; Seminário sobre Regime Jurídico 
de Empreitadas e Obras Públicas em março 2003; Seminário sobre 
Regime Jurídico de Empreitadas e Obras Públicas em novembro 2003; 
Curso Novo Código da Contratação Pública; Seminário sobre Gestão 
Patrimonial de Infraestruturas de Serviços de águas; Curso de Gestão de 
Projetos; Seminário sobre Plataformas de Contratação Pública.

24 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. Victor 
Manuel Alves Mendes.
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