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do concelho de Loures e na página da Internet da Câmara Municipal de 
Loures (www.cm -loures.pt). As eventuais sugestões deverão ser formali-
zadas por escrito, conter a referência expressa à alteração em causa e dar 
entrada na Câmara Municipal de Loures, Departamento de Planeamento 
Financeiro e Aprovisionamento — Divisão de Planeamento e Controlo 
de Atividades, Rua Manuel Augusto Pacheco, n.º 4, 2670 Loures, até 
às 17h:30 m do trigésimo dia útil contado a seguir à data da sua publi-
cação no Diário da República, ou enviadas para o endereço eletrónico 
dpca@cm -loures.pt, dando, neste caso, o consentimento para que o 
respetivo endereço eletrónico seja utilizado para efeitos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 112.º do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, até ao 
trigésimo dia útil contado a seguir à data da sua publicação no Diário 
da República.

18 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Bernardino Soares.
310190612 

 MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Edital n.º 88/2017
Manuel Orlando Fernandes Alves, Presidente da Câmara Municipal 

de Montalegre, torna público nos termos e para os efeitos do disposto 
na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, ao abrigo da competência própria prevista na alínea t), 
do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que nas 
deliberações tomadas pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, 
nas reuniões realizadas em 05/12/2016 e 21/12/2016, respetivamente, foi 
aprovado por unanimidade, a decisão final de Classificação do Imóvel 
“Hotel Rural Senhora dos Remédios”, sito na localidade de Mourilhe, 
da União das freguesias de Cambezes, Donões e Mourilhe, no Concelho 
de Montalegre, como Monumento de Interesse Municipal, atendendo a 
que se trata de um bem imóvel cuja proteção e valorização representa 
um valor cultural de significado predominante para o Município de 
Montalegre. A localização do bem imóvel encontra -se indicada em 
planta afixada em anexo a este edital. Para constar e produzir os efeitos 
jurídicos legais, se fez este edital, e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares públicos de estilo, no Diário da República, bem 
como no sítio www.cm -montalegre.pt.

6 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Manuel Orlando 
Fernandes Alves.

310198543 

 MUNICÍPIO DE OURIQUE

Aviso n.º 1423/2017
Em cumprimento 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 foi homologada, 
por meu despacho datado de 25 de janeiro de 2017, a Lista Unitária de 
Ordenação Final dos candidatos, relativa ao procedimento concursal 
comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo determinado na categoria/carreira de Assistente Técnico, para a 
ocupação de um posto de trabalho, para o Serviço de Informática e Te-
lecomunicações, aberto por aviso n.º 15437/2016 publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 235, de 9 de dezembro de 2016.

Mais se torna público, que a Lista Unitária de Ordenação Final 
encontra -se publicitada na página eletrónica do Município de Ourique 
(www.cm -ourique.pt) e afixada no Edifício do Paços do Concelho, sito 
na Av.ª 25 de Abril n.º 26, Ourique.

25 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Marcelo David 
Coelho Guerreiro.

310211064 

 MUNICÍPIO DE PENACOVA

Aviso n.º 1424/2017
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, durante o ano 
de 2016, cessaram a relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, os seguintes trabalhadores:

Maria do Céu Oliveira Duarte Marcelo, Assistente Operacional, por 
motivo de falecimento.

Jaime Herminio Van Brabant Moreira, Técnico Superior, por motivo 
de aposentação com efeitos a partir de 01 de junho de 2016, auferindo, 
à data, a remuneração correspondente à posição remuneratória entre a 
6.ª e 7.ª e nível remuneratório entre 31.º e 35.º, da Tabela Remunera-
tória Única.

Pedro Miguel dos Santos Lucas, Assistente Técnico, por motivo de 
denúncia de contrato a seu pedido, com efeitos a partir de 23 de novembro 
de 2016, nos termos dos artigos 303.º, 304.º e 305.º da LTFP, aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

27 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Hum-
berto Oliveira.

310218306 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 1425/2017
No âmbito do Procedimento concursal comum para contratação em 

funções públicas por tempo indeterminado, com vista à ocupação de um 
posto de trabalho do mapa de pessoal, na carreira de Assistente Técnico 
(na área de topografia), publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 232, de 5 de dezembro de 2016, informa -se os candidatos ao referido 
procedimento concursal do seguinte:

1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado com 
o artigo 31.º, todos 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, encontra-
-se afixada no hall de entrada do edifício da CMPD, sito na Praça do 
Município,9500 -523 Ponta Delgada e disponível na página eletrónica 
da CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, a lista de candidatos admitidos 
e excluídos.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria, conju-
gado com o artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, os candidatos excluídos dispõem de 10 dias úteis, contados da 
data de publicação do presente Aviso no Diário da República, para se 
pronunciarem por escrito, utilizando formulário próprio (Exercício de 
Direito de Participação de Interessados), disponível na página eletrónica 
da CMPD, em www.cm -pontadelgada.pt, e remetido para o endereço 
de e -mail geral@mpdelgada.pt ou por correio registado para Praça do 
Município, 9504 -523 Ponta Delgada, devidamente preenchido, datado 
e assinado.

6 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Manuel Cabral 
Dias Bolieiro.

310165357 

 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Regulamento n.º 78/2017

Regulamento do serviço de abastecimento público de água

Preâmbulo
As atividades de abastecimento público de água às populações, de 

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos 
constituem serviços públicos de caráter estrutural, essenciais ao bem-
-estar geral, à saúde pública e à segurança coletiva das populações, às 
atividades económicas e à proteção do ambiente. Estes serviços devem 
pautar -se por princípios de universalidade no acesso, de continuidade 
e qualidade de serviço e de eficiência e equidade dos tarifários apli-
cados.

As autarquias locais dispõem de poder regulamentar, nos termos do 
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa.

O Código do Procedimento Administrativo introduziu na ordenação 
jurídico -administrativa, normas relativas à elaboração dos regulamentos, 
designadamente, a faculdade de iniciativa procedimental dos interessados 
na regulamentação, o direito de participação e a apreciação pública dos 
projetos de regulamento.

O Decreto -Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, na sua atual redação, 
no seu artigo 62.º, determina, a existência de um regulamento de serviço 
que defina as regras de prestação do serviço aos utilizadores e define as 
normas para aprovação e publicitação do regulamento de serviço.

Face ao novo enquadramento jurídico, o anterior regulamento 
encontrava -se desatualizado e desajustado, pelo que se torna necessário 










