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Municipal de 1.ª classe, Jorge Manuel Canhoto António, que substituirá 
o presidente nas suas faltas e impedimentos; 2.º vogal efetivo: Técnica 
Superior, Paula Maria Baltazar Martins; 1.º vogal suplente: Chefe do 
Gabinete Jurídico -Administrativo do Serviço de Polícia Municipal, João 
Paulo Carvalho Alves da Silva;2.º vogal suplente: Técnico Superior, 
Paulo Jorge Silva Tavares Pereira.

21 de maio de 2015. — Por delegação da Presidente da Câmara, 
conferida pelo Despacho n.º 34/P/2013 de 1.11.2013, a Vereadora Res-
ponsável pela Área de Recursos Humanos, Rita Madeira.

308695321 

 Aviso n.º 6799/2015

Cessação de contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado (M/F)

Para os devidos efeitos e ao abrigo do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da aplicação de pena 
disciplinar de despedimento, cessou o contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, ora celebrado com Hugo Manuel 
da Cunha e Santos, na categoria de Assistente Operacional (na área de 
condução de máquinas pesadas e veículos especiais), com efeitos a 08 
de outubro de 2014.

26 de maio de 2015. — Por delegação de competências da Presidente 
da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 34/P/2013, de 1/11/2013, a 
Vereadora Responsável pela Área de Recursos Humanos, Rita Madeira.

308695427 

 Aviso n.º 6800/2015
Para os efeitos previstos no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009, 

de 22 de janeiro, torna-se público que a lista unitária de ordenação final, 
homologada por meu despacho de 22 de setembro de 2014 e relativa 
ao procedimento concursal para contratação em funções públicas por 
tempo indeterminado, com vista à ocupação de dois postos de trabalho 
na categoria de Assistente Operacional (no âmbito da restauração), cujo 
aviso de abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 208, de 28 de outubro de 2013, se encontra disponibilizada em 
www.cm-amadora.pt

26 de maio de 2015. — Por delegação de competências da Presidente 
da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 26/P/2013, de 01/11/2013, a 
Vereadora Responsável pela Área de Recursos Humanos, Rita Madeira.

308695954 

 Aviso n.º 6801/2015
Para os efeitos previstos no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 83-A/2009, 

de 22 de janeiro, torna-se público que a lista unitária de ordenação final, 
homologada por meu despacho de 12 de fevereiro de 2015 e relativa 
ao procedimento concursal para contratação em funções públicas por 
tempo indeterminado, com vista à ocupação de sete postos de trabalho 
na categoria de Assistente Operacional (no âmbito da higiene e salu-
bridade), cujo aviso de abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 127, de 4 de julho de 2014, se encontra disponibilizada 
em www.cm-amadora.pt.

26 de maio de 2015. — Por delegação de competências da Presidente 
da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 26/P/2013, de 01/11/2013, 
a Vereadora Responsável pela Área de Recursos Humanos, Rita Madeira.

308696001 

 MUNICÍPIO DO CADAVAL

Edital n.º 540/2015
Na sequência do Aviso n.º 45/2015, publicado no Diário da República, 

2.ª série, N.º 2, páginas 109 a 112, de 5 de janeiro de 2015, torna -se pú-
blico que, em sessão da Assembleia Municipal, realizada em 23 de abril 
findo, sob proposta da Câmara e após ter decorrido o prazo para apre-
ciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aplicável por força do disposto no n.º 1, do artigo 8.º, 
do Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, foi aprovado a alteração de 
“Regulamento do Serviço de Apoio à Família e Atribuição de Auxílios 
Económicos”, o qual entrará em vigor, no dia útil seguinte após a publi-
citação deste Edital no Diário da República, com o conteúdo constante 

da citada publicação de 5 de janeiro de 2015 e com a alteração do 
ponto 2, do artigo 24.º, Candidaturas, que passa a ter a seguinte redação:

«Os encarregados de educação devem efetuar a candidatura em 
impresso próprio fornecido pelo Município, e apresentar declaração 
comprovativa do posicionamento do abono de família.»

18 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, José Bernardo 
Nunes, Dr.

308648877 

 MUNICÍPIO DE CAMINHA

Aviso n.º 6802/2015
No uso das competências que me são conferidas pela alínea a), n.º 2, 

do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e para efeitos do 
disposto no n.º 3, do artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
determino a nomeação em regime de substituição no cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Urbanismo, Planeamento, 
Obras e Edifícios, do técnico superior desta Autarquia Eng.º Miguel 
Nuno Penteado Dias Costa, com efeitos a partir de 04 de junho corrente.

05 de junho de 2015. — O Presidente, Luís Miguel Alves.
308710143 

 Edital n.º 541/2015
Luís Miguel da Silva Mendonça Alves, Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Caminha.
Torna Público, para cumprimento do estabelecido no art.º 101 do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, que se submete à apreciação pública, 
para recolha de sugestões o Regulamento do Orçamento Participativo, 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião 
ordinária, realizada no dia vinte de maio de dois mil e quinze e posterior-
mente aprovado por deliberação da Assembleia Municipal, tomada em 
sessão ordinária, realizada no dia quatro de junho de dois mil e quinze.

O referido regulamento encontra-se à disposição do público para 
consulta no Serviço de Atendimento da Câmara Municipal de Caminha 
e no Gabinete de Apoio ao Munícipe de Vila Praia de Âncora, no horário 
normal de funcionamento, devendo os interessados dirigir, por escrito, 
as suas sugestões à Câmara Municipal de Caminha, no prazo de 30 dias 
a contar da publicação deste edital.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares públicos do estilo e na página do Município 
http://www.cm-caminha.pt.

05 de junho de 2015. — O Presidente, Luís Miguel da Silva Men-
donça Alves.

308710176 

 MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

Regulamento n.º 345/2015

Regulamento
Rogério Mota Abrantes, Presidente da Câmara Municipal de Carregal 

do Sal, torna público, nos termos e para os efeitos do artigo 139.º do 
Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que a Assembleia Municipal de 
Carregal do Sal, sob proposta da Câmara e de harmonia com o disposto 
na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugado com o disposto da alínea k) 
do n.º 1 do artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovou o Regulamento do Orçamento Participativo Municipal, na sua 
sessão ordinária realizada em 30 de abril de 2015.

Foi dispensada a audiência dos interessados, nos termos e com funda-
mento do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 100.º do Novo 
Código do Procedimento Administrativo.

7 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Rogério Mota Abrantes.

Regulamento do Orçamento Participativo Municipal

Enquadramento
O Orçamento Participativo do Município de Carregal do Sal (Orça-

mento Participativo) é uma iniciativa da Câmara Municipal que visa 
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aprofundar a recolha de contributos das instituições e dos cidadãos na 
discussão e elaboração do orçamento público municipal, incentivando a 
participação nas políticas governativas locais, assente em metodologias 
de cidadania ativa e responsável.

Constituem, assim, objetivos essenciais desta medida:
Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos municipais, cidadãos e a 

sociedade civil organizada, na procura das melhores soluções para os 
problemas, tendo em conta os recursos disponíveis;

Contribuir para a educação cívica, permitindo aos cidadãos integrar 
as suas preocupações pessoais com o bem comum, compreender a 
complexidade dos problemas e desenvolver atitudes, competências e 
práticas de participação;

Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expectati-
vas das pessoas, para melhorar a qualidade de vida das populações locais;

Aumentar a transparência da atividade da autarquia, o nível de res-
ponsabilização dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo para 
reforçar a qualidade da democracia;

Promover a participação informada, ativa e construtiva dos munícipes;
Contribuir para a modernização administrativa;
Fomentar uma sociedade civil dinâmica e coesa;
Conhecer e responder às reais necessidades e aspirações da população.

Audiência dos Interessados
A elaboração do presente Regulamento é anterior à entrada em vigor 

do Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo 
ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, tendo o respetivo projeto/
proposta sido enviado para os membros da Câmara, da Assembleia 
Municipal e trabalhadores, para recolha de contributos.

No âmbito dessa participação foram rececionadas algumas propostas 
e sugestões que, após ponderação, mereceram a respetiva inclusão no 
corpo do Regulamento.

A promoção desta diligência não se constitui, por si só, em motivo 
suficiente para a não submissão a audiência prévia dos interessados, 
conforme preconiza o artigo 100.º do NCPA, pese o facto do Regula-
mento, não sua génese, não ser suscetível de conter disposições que 
possam afetar de modo direto e imediato direitos ou interesses legalmente 
protegidos dos cidadãos.

A ponderação dos custos e benefícios dir -nos -á que são muitos os 
benefícios para os cidadãos, no que diz respeito aos objetivos essenciais 
acima descritos, inexistindo custos de grande monta associados, sendo 
certo que a não aprovação atempada deste Regulamento condiciona e 
atrasa a implementação do Orçamento Participativo, repercutido no 
Orçamento Municipal para o ano de 2016, pelo que e pelas razões apon-
tadas, foi dispensada a audiência prevista nas alíneas a) e b) do n.º 3 do 
artigo 100.º do Novo Código do Procedimento Administrativo.

Lei Habilitante
Este Regulamento tem como diplomas habilitantes os artigos 2.º, 

48.º e 241.º, todos da Constituição da República Portuguesa, a alínea g) 
do n.º 1 do artigo 25.º e a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e os artigos 97.º e seguintes do 
Novo Código de Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto e princípio estruturante

1 — O Orçamento Participativo é uma iniciativa da Câmara Muni-
cipal de Carregal do Sal, com o objetivo de promover uma progressiva 
participação das instituições e dos cidadãos na discussão e elaboração 
do Orçamento público Municipal.

2 — O Orçamento Participativo visa contribuir para o exercício de 
uma intervenção informada, ativa e responsável dos cidadãos nos pro-
cessos de governação local, garantindo a participação desses cidadãos 
e das organizações da sociedade civil na decisão sobre a afetação de 
recursos às políticas públicas municipais.

3 — Pretende -se, deste modo, consolidar a ligação entre a autarquia e 
os munícipes e, com isso, reforçar os mecanismos de transparência e de 
credibilidade da administração, bem como, em consequência, aperfeiçoar 
a qualidade da própria democracia.

4 — A adoção do Orçamento Participativo está enraizada nos valores 
da democracia participativa, constantes dos artigos 2.º e 48.º da Consti-
tuição da República Portuguesa.

Artigo 2.º
Objetivos

O Orçamento Participativo pretende:
a) A participação informada, ativa e construtiva dos munícipes, nos 

destinos do Governo Local;
b) Aproximar os munícipes dos órgãos locais de decisão;
c) Materializar os contributos de uma sociedade civil dinâmica, na 

elaboração dos instrumentos anuais de gestão previsional.

Artigo 3.º
Âmbito territorial e temático

O âmbito do Orçamento Participativo é o território do Concelho de 
Carregal do Sal e abrange todas as áreas de competência da Câmara 
Municipal de Carregal do Sal.

Artigo 4.º
Modelo

O modelo de construção do Orçamento Participativo será de carácter 
deliberativo, segundo o qual os participantes formulam propostas e de-
cidem sobre projetos considerados prioritários, até ao limite orçamental 
estipulado pela autarquia.

Artigo 5.º
Componente orçamental

1 — Ao Orçamento Participativo é atribuído um montante anual a 
definir pela Câmara Municipal de Carregal do Sal.

2 — O Executivo Municipal compromete -se a integrar as propostas 
vencedoras do Orçamento Participativo na proposta de Orçamento 
Municipal do ano subsequente ao ano da eleição das mesmas.

CAPÍTULO II

Funcionamento

Artigo 6.º
Fases do projeto/calendarização

O processo do Orçamento Participativo é composto por seis fases, 
enumeradas e descritas nos artigos constantes do presente capítulo:

a) Preparação;
b) Recolha de propostas;
c) Analise técnica das propostas;
d) Votação das propostas;
e) Apresentação pública dos resultados;
f) Avaliação do processo.

Artigo 7.º
Preparação

1 — No decorrer dos meses de janeiro a março procede -se à avaliação 
do Orçamento Participativo do ano anterior.

2 — Com base na avaliação do processo do Orçamento Participa-
tivo do ano anterior, são aprovadas pelo órgão executivo as normas de 
funcionamento do Orçamento Participativo para o processo em curso.

3 — Após a aprovação das normas de funcionamento, inicia -se a pre-
paração e divulgação do Orçamento Participativo do novo ciclo anual.

Artigo 8.º
Recolha de propostas

1 — Nos meses de maio e junho procede -se à recolha de propostas 
através de meios digitais ou presencialmente na sede do Município.

2 — Os meios digitais encontram -se disponíveis na página do Mu-
nicípio na internet, em menu específico destinado ao Orçamento Par-
ticipativo.

Artigo 9.º
Análise técnica das propostas

1 — No período que decorre entre os meses de julho e agosto, procede-
-se à análise técnica das propostas e consequente admissão ou exclusão 
para a fase sucessiva de votação pública.

2 — As propostas serão avaliadas de acordo com critérios de ordem 
legal, financeira e de exequibilidade claros, objetivos e transparentes.
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3 — São excluídas as propostas que a Comissão de Análise Técnica 
entenda não reunirem os requisitos necessários à sua implementação, 
designadamente por:

a) Não apresentarem todos os dados necessários à sua avaliação ou 
que não permitam a sua concretização;

b) O valor das propostas ultrapassarem o valor definido;
c) Contrariarem regulamentos municipais ou violarem a legislação 

em vigor;
d) Configurarem venda de serviços a entidades concretas;
e) Contrariarem ou serem incompatíveis com planos ou projetos 

municipais;
f) Estarem a ser executadas no âmbito de outros projetos previstos 

nas Grandes Opções do Plano;
g) Serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo 

a sua adaptação a projeto;
h) Não serem tecnicamente exequíveis.

4 — O(s) projeto(s) vencedor(es) serão implementados em sintonia 
com os objetivos dos munícipes que o(s) propuseram.

Artigo 10.º
Comissão de Análise Técnica das Propostas

1 — A Comissão de Análise Técnica das propostas é composta pelo 
Presidente da Câmara, por três técnicos municipais (nomeados pelo 
Presidente da Câmara) e por um elemento de cada partido com repre-
sentação na Assembleia Municipal.

2 — Após a análise técnica das propostas será elaborada e divulgada 
uma lista provisória das propostas acolhidas, para que, no prazo de 5 dias 
úteis, possam ser apresentados eventuais recursos dirigidos à Comissão 
de Análise Técnica das Propostas.

3 — Após a análise e resolução dos recursos apresentados é apro-
vada, pela Câmara Municipal, a lista final de propostas a submeter a 
votação, cuja divulgação deve ocorrer no prazo máximo de 5 dias úteis.

4 — Nas notificações decorrentes da aplicabilidade das disposições 
do presente artigo e deste Regulamento serão adotadas as formas mais 
expeditas, no cômputo da previsão do artigo 112.º do NCPA.

Artigo 11.º
Votação das propostas

1 — A votação das propostas finalistas, que decorre durante o mês 
de setembro, será efetuada através de meios digitais da página do Mu-
nicípio na Internet.

2 — Cada participante tem direito a um voto. A votação far -se -á 
através de formulário próprio, concebido para o efeito.

Artigo 12.º
Apresentação pública dos resultados

Durante o mês de outubro decorre a apresentação pública dos resul-
tados. O(s) projeto(s) mais votado(s) e cabimentáveis na verba atribuída 
para o Orçamento Participativo são incorporados na proposta de Orça-
mento Municipal.

Artigo 13.º
Avaliação do processo

1 — Os resultados de todas as etapas do processo do Orçamento Par-
ticipativo serão avaliados anualmente, com o objetivo de um contínuo 
aperfeiçoamento do sistema.

2 — Os resultados alcançados pelo Orçamento Participativo são objeto 
de avaliação por todos os participantes a fim de confirmar a adesão ao 
processo, a dinâmica participativa, identificar problemas e aperfeiçoar 
progressivamente o processo.

3 — Os resultados da avaliação são considerados na preparação do 
ciclo seguinte do Orçamento Participativo.

CAPÍTULO III

Participação

Artigo 14.º
Modelo de participação

1 — O Orçamento Participativo terá uma participação de base indi-
vidual, na qual cada cidadão tem um voto.

2 — O processo do Orçamento Participativo é aberto à participação 
de todos os cidadãos, com mais de 18 anos, recenseados no Município 
de Carregal do Sal.

3 — Será utilizada uma diversidade de instrumentos de participação 
no âmbito das novas tecnologias.

4 — À Câmara Municipal compete operacionalizar e garantir o cum-
primento das disposições do presente artigo, bem como do artigo 11.º, 
designadamente no que diz respeito à implementação de critérios que 
obviem a eventuais omissões e a falta de rigor na votação.

Artigo 15.º
Formas de participação

Os cidadãos ou grupos de cidadãos interessados podem participar:
a) Através da apresentação de propostas, com o recurso às novas 

tecnologias (plataformas) ou de forma presencial;
b) No período de cinco dias úteis previstos para recurso, relativamente 

aos resultados apresentados após a fase de análise técnica;
c) Na votação dos projetos, com direito a apenas um voto por pessoa.

CAPÍTULO IV

Propostas

Artigo 16.º
Propostas

1 — A apresentação de propostas é livre e aberta a todos os cidadãos 
que o desejem fazer, devendo registar -se previamente na secção do 
Orçamento Participativo disponível na página do Município na Internet.

2 — O valor máximo de cada proposta será definido anualmente pela 
Câmara Municipal.

3 — Para efeitos do número anterior, devem ser quantificados e cons-
tarem na proposta os valores do investimento inicial, não incluindo os 
custos de elaboração do projeto e da sucessiva manutenção.

4 — São aprovadas (respeitando a ordem dada pela maior pontua-
ção obtida) todas as propostas mais votadas que, no seu conjunto, não 
ultrapassem o valor a afetar ao processo de Orçamento Participativo.

5 — As propostas devem ser específicas, bem delimitadas na sua 
execução e, se possível, no território, para uma análise e orçamentação 
concreta. A falta de indicação destes dados pode impedir a adaptação da 
proposta a projeto por parte da Comissão de Análise Técnica.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 17.º
Prestação de informações

Sendo a transparência um dos pilares fundamentais do projeto, a pres-
tação de informações ao cidadão será efetuada de uma forma permanente, 
com a disponibilização de toda a informação considerada relevante.

Artigo 18.º
Assembleias participativas

Em obediência ao preceituado no artigo anterior deste Regulamento, 
serão promovidas, em cada ciclo anual:

a) Sessão de esclarecimento para os munícipes, relativamente à me-
todologia e forma de como decorrerá o processo do Orçamento Parti-
cipativo;

b) Sessão ou sessões de apresentação das propostas finalistas ao 
Orçamento Participativo, pelos seus proponentes para conhecimento 
geral dos projetos e pedidos de esclarecimentos adicionais.

Artigo 19.º
Gestão

O responsável pela coordenação e gestão de todo o processo do 
Orçamento Participativo é o Presidente da Câmara ou o seu substituto 
legal, sendo diretamente apoiado pela Comissão de Análise Técnica.

Artigo 20.º
Casos omissos

As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes nor-
mas serão resolvidas por deliberação do Órgão Executivo Municipal.
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Artigo 21.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publici-
tação via edital nos locais de estilo e na página eletrónica da Câmara 
Municipal.

308707139 

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE

Aviso n.º 6803/2015
Em cumprimento da alínea b), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que, na sequência de procedimento con-
cursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho 
na carreira e categoria de Assistente Operacional — área de atividade de 
sapador florestal, aberto por Aviso n.º 351/2015, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 7 de 12 de janeiro de 2015, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com:

Joaquim Maria Mourato Quintans.

O contratado foi colocado na 1.ª Posição remuneratória da carreira/
categoria e no nível 1 da tabela remuneratória única, tendo iniciado 
funções em 1 de junho corrente.

Constituição do Júri do período experimental do vínculo:
Presidente — João Luís Inácio Dona, Técnico Superior (Ordenamento 

e Recursos Naturais;
1.º Vogal Efetivo — José Fernando Alegria Dias, Técnico Superior 

(Engenharia Civil);
2.º Vogal Efetivo — Fernando Ferreira de Bastos, Encarregado Ope-

racional;
1.º Vogal suplente — Clisante Jorge Pinheiro Gasalho, Chefe de Di-

visão Técnica de Obras e Urbanismo;
2.º Vogal suplente — João dos Santos Carlos, Encarregado Geral 

Operacional.

O Presidente do Júri do concurso será substituído nas suas faltas e 
impedimentos, pelo 1.º Vogal Efetivo.

O período experimental terá a duração de 90 dias nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º da LTFP (Lei do Trabalho 
em funções públicas), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho.

1 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Manuel das Neves Nobre Pita.

308705179 

 MUNICÍPIO DA CHAMUSCA

Aviso n.º 6804/2015

XIII Alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Chamusca
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei 

n.º 380/99 de 22 de outubro, com a redação que lhe é dada pelo Decreto-
-Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro, torna-se público que se encontra 
em participação pública a deliberação da Câmara Municipal de 02 de 
junho de 2015, que determinou a revogação da XV alteração ao PDM e 
a inclusão dos seus fundamentos na XIII alteração ao PDM.

Este é um período para formulação de sugestões, bem como de apre-
sentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser con-
sideradas no âmbito do respetivo procedimento.

Esta alteração enquadra-se no âmbito do disposto na alínea c) do 
artigo 95.º do RJIGT, incidindo sobre os artigos 20.º, 21.º e 22.º do 
regulamento do PDM e na alteração da planta A e B de ordenamento.

Todo o processo referente à presente alteração poderá ser consultado 
durante os 15 dias seguintes à data da publicação no Diário da República, 
na Divisão de Urbanismo, Planeamento, Obras e Ambiente e todos os 
interessados que pretendam apresentar observações ou sugestões deverão 
efetua-lo por escrito para o mesmo local.

09 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Jorge 
Mira Lucas Cegonho Queimado.

208715911 

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso (extrato) n.º 6805/2015
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

26 de maio de 2015, e nos termos do artigo 21.º da atual redação da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, no seguimento do procedimento concursal 
para provimento do cargo de Chefe da Divisão Administrativa e Finan-
ceira e considerando a proposta de nomeação apresentada pelo Júri do 
respetivo procedimento, nomeio, em comissão de serviço, pelo período 
de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, a Licenciada, 
Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho, no cargo de 
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, considerando que reúne 
as condições exigidas para o desempenho do cargo a prover, porquanto, 
inequivocamente, demonstrou possuir o perfil adequado às funções a 
assumir, boas qualidades profissionais e interpessoais para prosseguir as 
atribuições e objetivos da Divisão Administrativa e Financeira.

Nota Curricular
Nome: Maria Adelaide Montenegro Cardoso Coelho.
Habilitações académicas: Licenciatura em Direito pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra.

Experiência profissional:
Técnica Superior (Jurista) na Câmara Municipal de Castanheira de 

Pera, desde 20 de fevereiro de 2004 a 31 de janeiro de 2014.
No período compreendido entre 01 de fevereiro e 16 de dezembro 

de 2014 desempenhou funções em regime de mobilidade interna na 
categoria na Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, cuja consolidação 
definitiva ocorreu em 17 de dezembro do mesmo ano.

Técnica Cooptada nas Comissões Alargada e Restrita da Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens de Castanheira de Pera.

Presidente do Júri e Comissão da C.M. de Castanheira de Pera para 
a Realização de Despesas Públicas com Locação e Aquisição de Bens 
e Serviços da C.M. de Castanheira de Pera.

Elemento efetivo da Comissão Pluridisciplinar de Inventário e Ca-
dastro na C.M. de Castanheira de Pera.

Administradora/Vogal do Conselho de Administração da Empresa 
Municipal “Ribeirapera, Sociedade para o Desenvolvimento de Casta-
nheira de Pera, E. M., S.A. ”.

Membro permanente da Comissão que preside à Alienação de Bens 
Imóveis por Arrematação em Hasta Pública na C.M. de Castanheira 
de Pera.

Atividades desenvolvidas: apoio técnico-jurídico aos órgãos do Mu-
nicípio e aos serviços municipais; elaboração de estudos, informações 
e pareceres jurídicos nos vários domínios, designadamente sobre a 
interpretação e aplicação da legislação, normas e regulamentos; elabo-
ração e alteração de regulamentos municipais; elaboração de contratos, 
acordos e protocolos; acompanhamento de processos, ações e recursos 
judiciais, em que foram intervenientes os Município de Castanheira de 
Pera, a Câmara Municipal ou os seus membros; instrução de processos 
de disciplinares e de inquérito; júri em diversos processos de prestação 
e aquisição de serviços.

Enquanto trabalhadora do Município de Castanheira desempenhou, 
ainda, as funções de Gestora da Qualidade dos Serviços Municipais, 
designadamente foi responsável pela implementação, monitorização e 
melhoria de desempenho do Sistema de Gestão de Qualidade daquele 
organismo.

Participou em diversos cursos de formação, seminários, congressos, 
destacando-se entre outros, os seguintes: “As Comunicações Eletróni-
cas”, “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho”, “Contraordenações — Aplicação Prática com Abordagem 
do Licenciamento Zero”, “PPRG — Plano de Prevenção de Riscos 
de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas”, “Regime 
Financeiro das Autarquias Locais”, “Execuções Fiscais — Avançado”, 
“A Reforma do Poder Local”, “Novo Regime Jurídico das Autarquias 
Locais e Estatuto das Entidades Intermunicipais” “Serviços Públicos 
Essenciais”, “Implementação Prática do SIADAP”, “Regime Jurídico de 
Execuções Fiscais”, “Alterações ao CCP — Fiscalização Prévia do TC”, 
“Empresas Locais e Sociedades Comerciais Participadas”, “Regime de 
Mobilidade na Administração Pública Local”, “Código dos Contratos 
Públicos e suas especificidades”, “O sistema de Controlo da administra-
ção do Estado: Controlo Interno e Externo”, “Reengenharia de Proces-
sos”, “Gestão de Avaliação de Desempenho de Serviços — SIADAP”, 
“Liderança e Gestão de Equipas” e “Relacionamento Interpessoal e 
Resolução de Conflitos”

26 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita da 
Costa.

308692479 


