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competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, 
coordenação e controlo e que reúna, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:

a) No mínimo, formação superior graduada de licenciatura pré-
-Bolonha ou de segundo ciclo ou mestrado integrado pós -Bolonha;

b) Dois anos de experiência profissional em funções para que seja 
exigível a formação referida na alínea anterior.

Artigo 77.º

Remuneração

A remuneração dos titulares de cargos de direção intermédia de 
3.º grau corresponde à 6.ª posição da carreira geral de técnico superior.

CAPÍTULO V

Disposições Finais

Artigo 78.º

Mobilidade do Pessoal

1 — A afetação do pessoal é da competência do Presidente da Câmara 
e em razão dos seus conteúdos funcionais.

2 — A distribuição e mobilidade de pessoal de cada unidade ou 
serviço é da competência dos Chefes de Divisão em razão dos con-
teúdos funcionais, em concordância com o Presidente da Câmara 
Municipal.

3 — A distribuição de tarefas dentro de cada unidade orgânica será 
efetuada pelo seu responsável, a quem caberá calendarizar as tarefas 
correspondentes aos vários postos de trabalho.

Artigo 79.º

Unidades e subunidades orgânicas

1 — Ao Presidente da Câmara compete a criação, a alteração e a 
extinção de subunidades orgânicas, nos termos da lei.

2 — Compete à Câmara Municipal, dentro dos limites fixados pela 
Assembleia Municipal, criar unidades orgânicas flexíveis.

Artigo 80.º

Lacunas e omissões

As lacunas e omissões deste Regulamento serão resolvidas, nos termos 
gerais do direito, por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 81.º

Norma revogatória

É revogado o anterior Regulamento de Organização dos Serviços 
da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 19, de 28 de janeiro de 2013.

Artigo 82.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do mês 
subsequente à sua publicação no Diário da República. 

  
 310549435 

 Aviso (extrato) n.º 7359/2017

Reabertura do Procedimento de Elaboração do Plano
de Pormenor do Plano de Intervenção

em Espaço Rural das instalações industriais do Peral
Nos termos do n.º 1 do artigo 76.º, e do n.º 2 do artigo 88.º, do Decreto-

-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, torna -se público que a Câmara Mu-
nicipal de São Brás de Alportel, deliberou, na sua reunião de 16 de 
maio de 2017, aprovar por unanimidade a reabertura do procedimento 
de elaboração do plano de pormenor do plano de intervenção em es-
paço rural (PP PIER) das instalações industriais do Peral no sentido de 
adequar o mesmo às alterações legislativas que entretanto ocorreram, 
aceitando como válidas as etapas realizadas no antigo procedimento 
de elaboração do PP PIER. Por outro lado, pretende manter -se o pro-
cedimento de contrato para planeamento com a Firma Eduardo Pinto 
Contreiras & Filhos L.da

Uma vez assegurado o enquadramento acima descrito e prevendo -se 
um prazo máximo de 24 meses para a conclusão deste procedimento, 

convidam  -se todos os interessados a formular sugestões, assim como 
a apresentar informações, por escrito, até 15 (quinze) dias úteis, conta-
dos a partir da data de publicação deste aviso no Diário da República, 
por carta dirigida à Presidente da Câmara Municipal de São Brás de 
Alportel, Rua Gago Coutinho n.º 1 8510 -151 São Brás de Alportel, 
por correio eletrónico camara@cm -sbras.pt ou através do Gabinete de 
Atendimento ao Munícipe ou Secção de Obras sitos na mesma morada, 
no horário de expediente.

26 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel Mar-
tins Guerreiro.

Deliberação
Reabertura do Processo de Elaboração do Plano Pormenor do 

PIER — Plano de Intervenção em Espaço Rural: - Presente uma infor-
mação técnica da Divisão Técnica Municipal, de 12 de maio de 2017, 
a qual foi apresentada pelo senhor Presidente, relativa à reabertura 
do processo de elaboração do Plano de Pormenor PIER — Plano de 
Intervenção em Espaço Rural das Instalações Industriais do Peral, no 
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âmbito do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT):

A Câmara Municipal tomou conhecimento e por concordar com 
o teor da referida informação técnica deliberou, por unanimidade, o 
seguinte:

Primeiro — Mandar elaborar o plano de intervenção em espaço rural 
(PIER) das instalações industriais do Peral fixando um prazo de 24 meses 
para a conclusão desse procedimento, ao abrigo do disposto no n.º 1 
do artigo 76.º do RJIGT, em conjugação com o artigo 79.º do RJIGT 
(contrato para planeamento) tendo em consideração o interesse público 
dos conteúdos materiais e documentais até agora produzidos, os meios 
técnicos e humanos disponíveis e os prazos legalmente definidos para 
efeitos de tramitação do plano;

Segundo — Utilizar o vasto conjunto de conteúdos documentais e 
materiais já produzidos no procedimento caducado, sendo de todo o 
interesse público a sua utilização no novo procedimento de elaboração 
do PP PESBA.

Terceiro — Facultar aos interessados o direito de participação, à 
luz do disposto no artigo 6.º do RJIGT, através da abertura de um 
período de participação pública de 15 dias úteis, contados a partir 
do dia da respetiva publicação no Diário da República, conjugado 
com os n.º 2 do artigo 88.º e alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 191.º 
do RJIGT.

Quarto — Divulgar a deliberação através da comunicação social, 
da plataforma colaborativa de gestão territorial e no site institucional 
www.cm -sbras.pt, conforme disposto no n.º 3 do artigo 6.º do RJIGT.

Quinto — Dar conhecimento da presente deliberação à CCDR Algarve 
e à Direção Geral de Geologia e Energia

Está conforme.

26 de maio de 2017. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel Mar-
tins Guerreiro.

610559625 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 7360/2017

Mobilidade na modalidade mobilidade intercarreiras
Considerando ser do interesse na prossecução das atribuições deste 

Município visando uma articulação eficiente dos meios, designadamente 
para efeitos de eficácia e eficiência dos serviços, na qualidade de Vere-
adora com competência delegada para os recursos humanos, autorizei 
a colocação em regime de mobilidade na modalidade mobilidade inter-
carreiras, pelo período de 18 meses, com efeitos a partir de 1 de março 
de 2017, de Ana Paula Baptista Fernandes Lico, para exercer funções 
correspondentes à categoria de Técnico Superior em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas, nos termos e ao abrigo do disposto 
nos artigos 92.º, n.os 1 e 2, alínea b), 93.º, n.º 3, alínea b) 94.º, n.º 1, 
97.º, n.º 1, e 153.º, n.º 3, todos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
e artigo 38.º, n.º 3, da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, aplicável 
ex vi do artigo 19.º, n.º 1, da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Lei 
do Orçamento de Estado para 2017).

A Vereadora com competência delegada pelo Despacho 
n.º 135/2013/GAP, de 22 de outubro.

17 de março de 2017. — A Vereadora, Carla Guerreiro.
310559228 

 Aviso n.º 7361/2017

Pessoal desligado do serviço

Na qualidade de vereadora com competência delegada nos domínios 
dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 135/2013/GAP, de 22 de outubro, torna -se 
público, nos termos e para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a cessação do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do trabalhador 
Ramiro Guerra Pereira, titular da carreira geral e categoria de Assistente 
Operacional, posição remuneratória entre 6 e 7, nível remuneratório 
entre 6 e 7 da Tabela Remuneratória Única (TRU), a que corresponde 
a remuneração base mensal de 782,68€, por motivo de ser desligado 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 7362/2017
Para os devidos efeitos se torna público, que nos termos do n.º 6 do 

artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro de 2009, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal para contratação por tempo 
indeterminado, no regime de contrato de trabalho em funções públicas, 
para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria de 
assistente operacional — área de atividade Calceteiro, aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de vinte e oito de 
setembro de dois mil e dezasseis, foi homologada pela Presidente da 
Câmara Municipal de Silves em vinte e nove de maio de dois mil e 
dezassete, encontrando -se afixada no placard da Divisão de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Silves e disponibilizada no site do 
Município (www.cm -silves.pt).

31 de maio de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

310559082 

 Aviso n.º 7363/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do n.º 4 e 

n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, homologuei em 
dezoito de maio de dois mil e dezassete, a conclusão com sucesso, do 
período experimental dos trabalhadores, contratados na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
(utilização de reserva de recrutamento) Pedro António Ramos Durand e 
Ricardo José Raimundo Reis com a categoria de Assistente Operacional 
(área de atividade — Nadador Salvador).

31 de maio de 2017. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

310558929 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 7364/2017

Procedimento concursal para constituição de reserva de recru-
tamento para Técnico Superior — Turismo (m/f), da car-
reira geral de Técnico Superior, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
No seguimento da publicitação do procedimento concursal, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 202 de 20 de outubro de 2016, 
na BEP — bolsa de emprego público sob o n.º OE201610/0271 e no 
Jornal de Notícias de 21 de outubro de 2016, para os efeitos consigna-
dos no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
republicada com alterações pela portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, 
torna -se público a data e local para realização do 1.º método de seleção 
do procedimento concursal em epígrafe — prova teórica escrita de co-
nhecimentos ou avaliação curricular, assim, encontra -se publicitada na 
página eletrónica desta autarquia em www.cm -viana -castelo.pt (balcão 
online/recrutamento de pessoal/comunicações) e disponível para con-
sulta na Secção de Administração de Pessoal da Câmara Municipal de 
Viana do Castelo.

14 de junho de 2017. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310573362 

 MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

Aviso n.º 7365/2017
Para os devidos efeitos e em cumprimento no disposto na alínea b) e 

n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna -se público 

do serviço, aguardando aposentação, com efeitos a partir de 1 de junho 
de 2017.

A Vereadora, com competência delegada pelo Despacho n.º 135/2013/
GAP, de 22 de outubro.

2 de junho de 2017. — A Vereadora, Carla Guerreiro.
310557551 


