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1.º e 2.º vogais suplentes: Ana Maria Marques dos Santos Ribeiro, 
Coordenadora Técnica; e Patrícia Alexandra Simões Tavares, Assistente 
Técnica;

19.1 — No procedimento concursal, o 1.º vogal efetivo, substituirá 
o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.

20 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos, são 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

21 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d), do n.º 3, do artigo 30.º da Portaria 
referida, para a realização da audiência dos interessados, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

22 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º, e por uma das formas previstas nas 
alíneas do n.º 3, do artigo 30.º, da Portaria referida.

23 — As listas dos resultados obtidos nos métodos de seleção se-
rão afixadas na Subunidade Orgânica dos Recursos Humanos, sita 
no Edifício da Câmara Municipal e divulgadas na página eletrónica, 
http://www.cm -figfoz.pt/index.php/recursos -humanos/concursos.

24 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República, afixada na Subunidade 
Orgânica dos Recursos Humanos, sita no Edifício da Câmara Muni-
cipal e divulgada na página eletrónica http://www.cm -figfoz.pt/index.
php/recursos -humanos/concursos.

25 — Prazo de validade: Os presentes procedimentos concursais são 
válidos para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para 
efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria, constituindo -se 
uma reserva de recrutamento, sempre que a lista de ordenação final, 
contenha um número de candidatos aprovados, superior aos dos postos 
de trabalho a ocupar e pelo prazo de 18 meses.

26 — Quota de emprego: Em cumprimento do disposto no n.º 3 do 
artigo 3.º, do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 03.02, para o preenchimento 
dos lugares postos a concurso, um candidato com deficiência devida-
mente comprovada, com incapacidade igual ou superior a 60 %, tem 
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal. De acordo com o mesmo Diploma, e para 
efeitos de admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem 
declarar, sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, 
o tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar 
no processo de seleção.

27 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, 01.03, em 
cumprimento da alínea h), do artigo 9.º, da Constituição da República 
Portuguesa, a Administração Pública enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional 
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de discriminação.

28 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º, da Portaria 
referida, o presente aviso será publicado na bolsa de emprego público, 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação em 
Diário da República, na página eletrónica do Município da Figueira da 
Foz, por extrato e, no prazo máximo de 3 dias úteis, contados da mesma 
data, num jornal de expansão nacional.

Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se as 
normas constantes da legislação atualmente em vigor.

Publique -se no Diário da República
2 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, João 

Albino Rainho Ataíde das Neves.
311318895 

 Aviso n.º 6520/2018

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) e Operação 
de Reabilitação Urbana (ORU) de Tavarede

João Albino Rainho Ataíde das Neves, Presidente da Câmara Muni-
cipal da Figueira da Foz, torna público, que a Assembleia Municipal 
da Figueira da Foz em sessão ordinária realizada em 27 de abril 2018, 
deliberou aprovar por unanimidade, nos termos n.º 1 do artigo 17.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, aprovar a delimitação da Área da Rea-
bilitação Urbana de Tavarede e a respetiva Operação de Reabilitação 
Urbana — ORU Sistemática, orientada por um Programa Estratégico 
Reabilitação Urbana — PERU.

Mais se informa que, nos termos do n.º 5, do artigo 17.º do RJRU, 
os elementos que acompanham a Operação de Reabilitação Urbana, 
poderão ser consultados no site da internet da Câmara Municipal da 
Figueira da Foz, www.cm -figfoz.pt.

3 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal da Figueira 
da Foz, João Albino Rainho Ataíde das Neves.

311321323 

 MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Despacho n.º 4888/2018
Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, Presidente da Câmara Municipal 

do Funchal, ao abrigo da sua competência constante da alínea t) do n.º 1 
do artigo 35.º e para os efeitos estatuídos no n.º 1 do artigo 56.º, ambos 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público, para os 
efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, que em reunião da Câmara Municipal do Funchal de 3 
de maio de 2018 foi aprovada a alteração à estrutura orgânica flexível 
do Município do Funchal, aprovada na sua reunião de 8 de janeiro de 
2015 e publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 29, de 11 de 
fevereiro de 2015, alterada nas reuniões de 1 de junho e de 27 de julho 
de 2017, cujas deliberações foram publicadas na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 125, de 30 de junho de 2017, e n.º 190, de 2 de outubro 
de 2017, respetivamente.

Nos termos da referida deliberação foi extinta a Unidade de Bombeiros 
Municipais e criada a Unidade de Fiscalização, unidade flexível depen-
dente da Divisão de Fiscalização Municipal e integrada no Departamento 
Jurídico e de Fiscalização, com as atribuições e competências constantes 
do documento anexo.

4 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Alexandre Nascimento Cafôfo.

ANEXO

3.ª Alteração do Modelo de Organização dos Serviços 
Municipais — Estrutura Flexível

CAPÍTULO III

Estrutura Orgânica — Composição e Incumbências

Artigo 9.º
Estrutura Flexível e Gabinetes de Apoio

O Município do Funchal, para prossecução das suas atribuições, 
define que a estrutura orgânica flexível do Município do Funchal fica 
composta pelas seguintes unidades:

A1 — Gabinete de Apoio à Presidência;
A2 — Gabinete de Apoio à Vereação;
1 — Departamento de Recursos Humanos e Modernização Admi-

nistrativa;
1.1 — Divisão de Recursos Humanos;
1.1.1 — Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
1.2 — Divisão de Atendimento e Administração;
1.3 — Divisão de Sistemas de Informação;
2 — Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial;
2.1 — Divisão de Contratação Pública;
2.2 — Divisão de Património e Controlo;
2.3 — Divisão de Contabilidade e Finanças;
2.4 — Divisão de Aprovisionamento e Armazéns;
3 — Departamento de Infraestruturas e Equipamentos;
3.1 — Divisão de Obras Municipais e Conservação;
3.2 — Divisão de Águas e Saneamento Básico;
3.3 — Divisão de Edifícios e Equipamentos;
3.4 — Divisão de Gestão de Frota;
4 — Departamento de Ordenamento do Território;
4.1 — Divisão de Planeamento e Regeneração Urbana;
4.2 — Divisão de Gestão Urbanística;
4.3 — Divisão de Mobilidade e Trânsito;
5 — Departamento de Ambiente;
5.1 — Divisão de Remoção de Resíduos;
5.2 — Divisão de Limpeza Urbana;
6 — Departamento de Ciência e de Recursos Naturais;
6.1 — Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos;
6.2 — Divisão de Conservação da Natureza e Recursos Naturais;
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7 — Departamento de Educação e Qualidade de Vida;
7.1 — Divisão de Desenvolvimento Social;
7.2 — Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Ativo;
8 — Departamento de Economia e Cultura;
8.1 — Divisão de Cultura e Turismo;
8.2 — Divisão de Mercados;
9 — Departamento Jurídico e de Fiscalização;
9.1 — Divisão Jurídica;
9.2 — Divisão de Fiscalização Municipal;
9.2.1 — Unidade de Fiscalização
10 — Bombeiros Sapadores do Funchal;
11 — Serviço Municipal de Proteção Civil;
12 — Divisão de Estudos e Estratégia;
13 — Unidade de Auditoria Interna;
14 — Unidade de Democracia Participativa e Cidadania.

9.2 — Divisão de Fiscalização Municipal (DFM) — A DFM é diri-
gida por um Chefe de Divisão diretamente dependente do Diretor do 
Departamento Jurídico e de Fiscalização, competindo  -lhe:

a) Efetuar estudos e pareceres de caráter jurídico, nas matérias da 
sua competência;

b) Prestar apoio jurídico na preparação de despachos e deliberações 
e na análise e elaboração de normas e regulamentos municipais nas 
matérias da sua competência;

c) Fiscalizar o cumprimento das posturas e regulamentos municipais, 
assim como toda a legislação vigente no âmbito municipal adstrita às 
competências da unidade orgânica em que está integrada;

d) Elaborar autos de notícia sobre as infrações detetadas no ser-
viço da atividade fiscalizadora ou mediante participação das auto-
ridades ou de denúncia particular e que sejam da competência do 
município;

e) Esclarecer e divulgar junto dos munícipes os regulamentos e 
normas definidas pelo Município, exercendo uma ação preventiva e 
pedagógica;

f) Acompanhar a execução, com a consequente fiscalização, das 
operações urbanísticas, verificando o cumprimento dos projetos apro-
vados, regulamentos e demais legislação em vigor e denunciando as 
irregularidades detetadas;

g) Colaborar com o DJF através da prestação de informações ou da 
realização de notificações, citações ou intimações ordenadas pela Câmara 
ou solicitadas por outras entidades externas, ou noutras ações que sejam 
determinadas superiormente;

h) Informar, vistoriar e acompanhar todos os processos referentes a 
obras, reclamações, petições, obras clandestinas e outras conexas;

i) Elaborar autos de embargo relacionados com a deteção de operações 
urbanísticas ilegais;

j) Colaborar com outros serviços de fiscalização, designadamente 
Forças Policiais, Atividades Económicas e Salubridade Pública, no 
âmbito das respetivas atribuições;

k) Verificar alinhamentos e implantações de edificações e vedações 
confinantes com a via pública;

l) Efetuar medições e delimitações das áreas de parcelas de terrenos 
a alienar, a permutar, a ceder e a adquirir pelo município;

m) Averiguar a existência de licenças municipais de obras ou de 
utilização, ou se os termos destes e do respetivo projeto estão a ser 
observados, participando quaisquer anomalias encontradas;

n) Participar infrações decorrentes do não acatamento de ordens 
de embargo de obras construídas sem licença ou desrespeito pelas 
mesmas;

o) Consultar o livro de obra, verificando se o técnico responsável 
pela direção técnica e os autores dos projetos registaram quaisquer 
ocorrências e observações, bem como os esclarecimentos necessários 
para a interpretação correta dos projetos, registando no livro de obra 
os atos de fiscalização;

p) Verificar se as obras em construção, e quaisquer outros trabalhos 
correlacionados com operações de loteamento, obras de urbanização 
ou trabalhos preparatórios, se encontram devidamente licenciadas, e se 
é efetuada a concomitante escrituração do ato de fiscalização no livro 
de obra respetivo;

q) Instruir os processos de contraordenação;
r) Zelar pela conservação do património propriedade do Município, 

participando as anomalias encontradas, nomeadamente em edifícios e 
mobiliário urbano adstrita às competências da unidade orgânica a que 
está integrada;

s) Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

9.2.1 — A Unidade de Fiscalização é dirigida por um Chefe de Uni-
dade diretamente dependente do Chefe da Divisão de Fiscalização 
Municipal, competindo -lhe:

a) Fiscalizar o cumprimento das posturas e regulamentos municipais, 
assim como toda a legislação vigente no âmbito municipal adstrita às 
competências da unidade orgânica em que está integrada;

b) Elaborar autos de notícia sobre as infrações detetadas no serviço 
da atividade fiscalizadora ou mediante participação das autoridades ou 
de denúncia particular e que sejam da competência do município;

c) Esclarecer e divulgar junto dos munícipes os regulamentos e 
normas definidas pelo Município, exercendo uma ação preventiva e 
pedagógica;

d) Colaborar com o DJF através da prestação de informações ou da 
realização de notificações, citações ou intimações ordenadas pela Câmara 
ou solicitadas por outras entidades externas, ou noutras ações que sejam 
determinadas superiormente;

e) Colaborar com outros serviços de fiscalização, designadamente 
Forças Policiais, Atividades Económicas e Salubridade Pública, no 
âmbito das respetivas atribuições;

f) Assegurar a fiscalização de estabelecimentos comerciais e de pres-
tação de serviços, no âmbito das competências legalmente previstas;

g) Assegurar o licenciamento e fiscalização da ocupação do espaço 
público, por vendedores ambulantes e prestadores de serviços de restau-
ração e bebidas com caráter não sedentário, arraiais, fogos -de -artifício, 
ruído, e outras atividades que careçam de licenciamento municipal, no 
âmbito das competências da unidade orgânica em que se insere;

h) Proceder ao ordenamento do espaço público, feiras e divertimentos 
públicos;

i) Assegurar a atribuição de toponímia e de números de polícia;
j) Zelar pela conservação do património propriedade do Município, 

participando as anomalias encontradas, nomeadamente em edifícios e 
mobiliário urbano;

l) Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior.

311324159 

 MUNICÍPIO DA GUARDA

Aviso (extrato) n.º 6521/2018

Licença sem Remuneração
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Vice-

-Presidente da Câmara Municipal, datado de 8 de março de 2018, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 280.ºº da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, foi concedida licença sem remuneração ao trabalhador António 
Júlio Dias de Jesus, Assistente Operacional, pelo período de 11 meses 
e 29 dias, com efeitos a 15 de março de 2018.

23 de abril de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Alberto Chaves Monteiro.

311307919 

 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

Aviso n.º 6522/2018

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.

O quadro de transferências e competências para as autarquias locais, 
nos termos previstos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, prevê que 
os municípios se encontram incumbidos de assegurar a provisão destes 
serviços, os quais se devem pautar por princípios de universalidade no 
acesso, de continuidade e qualidade de serviço e de eficiência e equidade 
dos tarifários aplicados.

Atendendo à complexidade dos problemas enfrentados pelos segmentos 
de atividade em causa e à especial relevância para as populações, houve a 
necessidade de se proceder à revisão do regime jurídico dos serviços munici-
pais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais urbanas e 
de gestão de resíduos urbanos, definindo assim um regime comum, uniforme 


