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Vogais suplentes: Paula Cristina Gonçalves Neves Salgueiro de Sousa 
Ribeiro, Técnica Superior, e Nuno Miguel Trincão Craveiro, Técnico 
Superior.

31 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Fernando Fidalgo 
Caçoilo.

307594337 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 2547/2014
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho da signatária, 

datado de 31 de janeiro de 2014, foi concedida ao Assistente Operacio-
nal da carreira de Assistente Operacional, Raul André Guerreiro Rosa, 
licença sem remuneração no período compreendido entre 1 de outubro de 
2013 e 30 de setembro de 2014, ao abrigo e nos termos do disposto nos 
artigos 234.º e 235.º do Anexo I — «Regime» do Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

4 de fevereiro de 2014. — A Vereadora (com competências delegadas 
em 21 de outubro de 2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho Machado.

307602785 

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 2548/2014
Para os devidos efeitos, tora -se público que, por despachos do Pre-

sidente da Câmara datados de 02 de janeiro de 2014, no uso da compe-
tência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, designou, em regime de substituição os 
seguintes técnicos superiores:

Dr. Mário José Pinto Sampaio para o cargo de chefe da divisão finan-
ceira e administração geral;

Eng.ª Maria dos Anjos Alves Lopes Magalhães Correia, para o cargo 
de chefe da divisão de planeamento de obras e ambiente.

Nos termos do disposto no artigo 27 da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, alterada pelas Leis 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 64/2011 de 22 de dezembro e Lei 
n.º 68/2013 de 29 de agosto, adaptada à Administração Autárquica pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com efeitos a 02 de janeiro de 2014.

31 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Maria Garcia da Costa, Prof.

307590846 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 2549/2014

Manutenção de comissão de serviço
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro se torna público que por 
despachos do Senhor Presidente da Câmara Álvaro Manuel Balseiro 
Amaro, datados de 27 de dezembro de 2013, e na sequência da re-
organização dos serviços municipais, aprovada por deliberações da 
Câmara Municipal de 20 de novembro de 2013 e 11 de dezembro de 
2013, e da Assembleia Municipal, de 28 de novembro de 2013, e nos 
termos do disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que procede à 
adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, são 
mantidas as comissões de serviço dos titulares dos cargos dirigentes 
nos cargos do mesmo nível que lhe sucederam, com efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2014:

Gonçalo Nuno Oliveira Grilo Rocha Neto, Chefe de Divisão de Fi-
nanças e Aprovisionamento.

Maria Pilar Rodrigues Rodriguez, Chefe de Divisão de Administração 
Geral.

8 de janeiro de 2014. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
e Organização, Ana Paula Ruas (no uso da competência subdelegada 
pelo despacho n.º 19/2014, de 6 de janeiro).

307590692 

 Aviso n.º 2550/2014

Comissão de serviço, em regime de substituição
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro torna -se público que por despa-
chos do presidente da Câmara Álvaro Manuel Balseiro Amaro, datados 
de 27 de dezembro de 2013, na sequência da implementação da nova 
estrutura orgânica, aprovada por deliberações da Câmara Municipal de 
20 de novembro de 2013 e 11 de dezembro de 2013, e da Assembleia 
Municipal, de 28 de novembro de 2013, e na necessidade de funcio-
namento das novas unidades orgânicas nela constantes, nos termos do 
n.º 1 do artigo 27.º Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, foram nomeados para 
exercer funções dirigentes, em regime de substituição, com efeitos a 
partir de 1 de janeiro de 2014, os seguintes trabalhadores:

Diretores de departamento:
Licenciada Maria Teresa de Sousa Palaio e Santos Pereira, diretora de 

departamento do Departamento de Obras, Logística e Conservação.
Licenciado Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco, diretor de de-

partamento do Departamento de Administração e Desenvolvimento 
Organizacional.

Chefes de divisão:
Licenciada Aida Cristina Militão Soares, chefe de divisão da Divisão 

de Espaço Público e Ambiente.
Licenciada Ana Paula Ruas Ambrósio, chefe de divisão da Divisão 

de Recursos Humanos e Organização.
Licenciada Fernanda Maria Pereira Rolo, chefe de divisão da Divisão 

de Educação e Intervenção Social.
Licenciado João Carlos Alves Faim, chefe de divisão da Divisão de 

Águas e Resíduos Sólidos Urbanos.
Licenciado Jorge Manuel Branco Martinho, chefe de divisão da Di-

visão de Administração Urbanística.
Licenciado José Manuel Calado Mendes, chefe de divisão da Divisão 

de Cultura, Comunicação e Turismo.
Licenciada Maria Pilar Rodrigues Rodriguez, chefe de divisão da 

Divisão de Administração Geral.

Cargos de direção intermédia de 3.º grau:
Licenciado Luís António da Costa Benzinho, chefe de gabinete do 

Gabinete Jurídico e Fiscalização.
Licenciado Simão Abel de Brito Neves, chefe de gabinete do Gabinete 

de Estudos, Projetos e Empreitadas.
8 de janeiro de 2014. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

e Organização, Ana Paula Ruas (no uso da competência subdelegada 
pelo despacho n.º 19/2014, de 6 de janeiro).

307590854 

 Aviso n.º 2551/2014

Cessação de comissão de serviço
Para os devidos efeitos torna -se público que cessou a comissão de 

serviço do Técnico Superior Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco, no 
cargo de Chefe de Gabinete do Gabinete de Apoio à Presidência, com 
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014.

8 de janeiro de 2014. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
e Organização, Ana Paula Ruas (no uso da competência subdelegada 
pelo despacho n.º 19/2014, de 6 de janeiro).

307590992 

 Aviso n.º 2552/2014
Para os devidos efeitos se faz público, que por despacho datado de 09 

de dezembro de 2013, da Senhora Vereadora com competência delegada 
na área de Recursos Humanos, Adília Candeias, foi concedida a prorro-
gação da licença sem remuneração à Assistente Técnica, Cláudia Sofia 
Ortega Guerreiro da Silva, por mais quatro anos com efeitos a partir do 
dia 01 de janeiro de 2014.

10 de janeiro de 2014. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
e Organização, Ana Paula Ruas Ambrósio (no uso da competência 
subdelegada pelo despacho n.º 19/2014, de 6 de janeiro).

307590562 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 2553/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presi-

dente de 28 de junho de 2013, foi renovada a nomeação, em comissão 
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de serviço de Pedro Teixeira Ferreira Pacheco, no cargo de Chefe de 
Divisão de Gestão Urbanística com efeitos a partir de 1 de setembro 
de 2013.

28 de junho de 2013. — O Presidente da Câmara, José Manuel Cabral 
Dias Bolieiro.

307588992 

 Aviso (extrato) n.º 2554/2014

Consolidação de Mobilidade
Faz-se público que, por meu Despacho datado de 30 de dezembro de 

2013, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, com a redação dada pelo artigo 35.º da lei n.º 64 -B/2012, de 
31 de dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para o ano de 
2013, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na 
categoria do trabalhador Gualter Medeiros Sousa, posicionado na posição 
remuneratória 2 e nível remuneratório entre 17 da Tabela Remuneratória 
Única, passando a ocupar um posto de trabalho na carreira e categoria 
de Técnico Superior, no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, com efeitos a 30 de dezembro de 2013.

30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Manuel Cabral Dias Bolieiro.

307588838 

 Aviso (extrato) n.º 2555/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presi-

dente de 15 de janeiro de 2014, foi renovada a nomeação, em comissão 
de serviço de Clara Neto Velho de Medeiros dos Santos e Sousa, no 
cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento e Monitorização de 
Equipamentos Municipais, com efeitos a partir de 26 de março de 2013.

15 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Cabral Dias Bolieiro.

307588968 

 Aviso (extrato) n.º 2556/2014

Procedimento concursal para provimento de um posto
de trabalho da carreira de assistente

operacional e categoria de encarregado operacional
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, tornam -se públicas as listas unitárias de ordenação final dos candi-
datos admitidos e oponentes aos métodos de seleção aos procedimentos 
concursais em epígrafe, as quais foram homologadas por meu Despacho 
de 31 de janeiro de 2014. As presentes lista são também disponibilizadas 
na página eletrónica do Município (cm -pontadelgada.azoresdigital.pt) 
e afixadas em local próprio na Subunidade Orgânica de Recursos 
Humanos, sita na Rua de Santa Luzia, n.º 18, 9500 Ponta Delgada.

Candidato aprovados:
1.º Duarte Travassos Maciel — classificação final = 17,10 valores
2.º Dimas Oliveira Viveiros — classificação final = 14,5 valores
3.º Sérgio Filipe Carreiro Pacheco — classificação final = 13,75 valores
4.º Paulo Henrique Melo Fonseca — classificação final = 11,40 valores
5.º José Manuel Ferreira Dias — classificação final = 11,20 valores

Candidatos excluídos:
1 — Manuel Oliveira Costa — classificação final inferior a 9,5 valores
2 — Manuel Oliveira Macário — não compareceu ao método de 

seleção facultativo ou complementar — entrevista
3 — João Paulo de Medeiros Tavares Carreiro — não cumprimento 

do requisito previsto no ponto 15 do aviso de abertura
4 — Luís Filipe Sousa Barbosa — não cumprimento do requisito 

previsto no ponto 15 do aviso de abertura
5 — Sérgio Filipe Raposo Moniz — não cumprimento do requisito 

previsto no ponto 15 do aviso de abertura
6 — Luís António Ventura Trindade — não cumprimento do requisito 

previsto no ponto 15 do aviso de abertura
7 — Carlos Manuel Andrade Laranja — não cumprimento do requisito 

previsto no ponto 15 do aviso de abertura
8 — Sofia Massa Silvestre — não cumprimento do requisito previsto 

no ponto 15 do aviso de abertura
9 — Bruno Carlos Freitas Lourenço — não cumprimento do requisito 

previsto no ponto 9.1 do aviso de abertura
31 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, José 

Manuel Cabral Dias Bolieiro.
307588635 

 Aviso (extrato) n.º 2557/2014
Fernando Manuel Quaresma Coelho Marques Fernandes, Vice-

-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada:
Para os devidos efeitos, se torna público que por meu despacho de 

31 de janeiro de 2013, foi autorizado o regresso ao serviço do traba-
lhador José Francisco Carvalho Tibúrcio, fazendo cessar a licença sem 
vencimento de longa duração, regressando ao lugar de origem, na car-
reira/categoria de Assistente Operacional, nos termos do artigo 235.º do 
RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com efeitos 
a partir de 3 de fevereiro de 2013.

31 de janeiro de 2014. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal 
de Ponta Delgada, Fernando Manuel Quaresma Coelho Marques Fer-
nandes.

307593965 

 MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

Aviso (extrato) n.º 2558/2014
Para os devidos efeitos, torna -se público que, no âmbito da entrada 

em vigor do Regulamento da Estrutura Flexível, Organização e Fun-
cionamento dos Serviços Municipais de São Vicente, publicado pelo 
despacho n.º 16242/2013, de 13 de dezembro, cessaram as comissões de 
serviço dos seguintes dirigentes, com efeitos a 14 de dezembro de 2013:

Inácio Tadeu dos Santos Caldeira, como chefe da Divisão Financeira. Fi-
cou reposicionado na 8.ª posição remuneratória com o nível remuneratório 
39 da tabela remuneratória única, correspondente à remuneração mensal 
ilíquida de € 2437,26, com efeitos a partir de 28 de novembro de 2010.

Ricardo Nuno Franco Teixeira, como chefe da Divisão Administrativa 
e Urbanística. Ficou reposicionado na carreira de origem, entre a 3.ª e 
4.ª posição remuneratória, e entre o nível remuneratório 19 e 23 da tabela 
remuneratória única, correspondente à remuneração mensal ilíquida de 
€ 1579,09, com efeitos a partir de 7 de setembro de 2010.

5 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, José António 
Gonçalves Garcês.

307597983 

 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Aviso n.º 2559/2014

Conclusão de período experimental
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos dos arti-

gos 73.º e 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugado com as 
regras previstas na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, foi concluído 
com sucesso o período experimental da técnica superior ao serviço desta 
Autarquia, Cristela Pereira da Costa Almeida.

5 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Alexandre 
Manuel Mendonça Vaz.

307595536 

 MUNICÍPIO DO SEIXAL

Aviso n.º 2560/2014

Delimitação das áreas de reabilitação urbana de Amora,
Arrentela, Aldeia de Paio Pires e Seixal — Aprovação

Joaquim Cesário Cardador dos Santos, Presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, torna público, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 13.º do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro na redação dada pela Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, que a Assembleia Municipal do Seixal, na sua 4.ª Sessão 
Extraordinária, de 20 de novembro de 2013, deliberou aprovar a delimi-
tação das áreas de reabilitação urbana de Amora, Arrentela, Aldeia de 
Paio Pires e Seixal.

Introdução
“A reabilitação urbana assume -se hoje como uma componente indis-

pensável da política das cidades e da política de habitação, na medida 
em que nela convergem os objetivos de requalificação e revitalização 
das cidades, em particular das suas áreas mais degradadas, e de qua-
lificação do parque habitacional, procurando -se um funcionamento 




