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Considerando que a licenciada Celina Maria Pereira Alveno reúne os 
requisitos definidos n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 
e na alínea b) do ponto 3.1 da deliberação da Assembleia Municipal do 
Funchal, datada de 19 de dezembro de 2014, publicitados no ponto 9.1 do 
Despacho n.º 1400/2015, do Município do Funchal, publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 28, de 10 de fevereiro, e o perfil indicado 
para prosseguir as atribuições da Unidade de Democracia Participativa 
e Cidadania, assim como competência técnica e aptidão para o exercício 
de funções de direção, coordenação e controlo, reunindo mais de três 
anos de experiência profissional em áreas relevantes para a do cargo a 
prover, na carreira técnica superior, como se evidencia pela nota relativa 
ao currículo académico e profissional anexa ao presente despacho.

Usando da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 
do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e que me advém do Despacho 
de Delegação e Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, em 12 de fevereiro de 2015, publicitado 
pelo Edital n.º 34/2015, de 16 de fevereiro, e ao abrigo do disposto no 
n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável 
à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, designo 
Celina Maria Pereira Alveno, licenciada em Direito, Técnica Superior 
do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Funchal, para exercer o 
cargo de Chefe da Unidade de Democracia Participativa e Cidadania, 
previsto no Modelo de Organização Interna e Estrutura Flexível dos 
Serviços do Município do Funchal, publicado em Anexo ao Despa-
cho n.º 1469/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 29, de 11 de 
fevereiro de 2015, em comissão de serviço, pelo período de três anos, 
renovável por iguais períodos de tempo.

O provimento no cargo produz efeitos à data do presente despacho.

Nota relativa ao currículo académico e profissional da dirigente
Dados pessoais
Nome — Celina Maria Pereira Alveno
Data de nascimento — 28 de fevereiro de 1980

Formação académica
Licenciatura em Direito, concluída em junho de 2003, na Faculdade 

de Direito da Universidade de Coimbra.

Experiência profissional
Técnica superior de 2.ª classe (Direito), na Câmara Municipal de 

Porto Moniz, desde 1 de junho de 2007;
Técnica superior na Câmara Municipal do Funchal desde 23 de novem-

bro de 2009, em regime de mobilidade interna na categoria, exercendo 
funções no Julgado de Paz do Funchal;

Técnica superior do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Fun-
chal desde 23 de maio de 2011, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, ocupando posto de 
trabalho de consultor jurídico, na área de atividade do Julgado de Paz 
do Funchal.

Formação profissional relevante
Frequência de diversos cursos e ações de formação, sendo os de maior 

relevância para a atividade profissional os seguintes:
Reunião de Aperfeiçoamento Profissional da Associação dos Traba-

lhadores da Administração Local (ATAM), abril de 2016;
Conferência “Meios Alternativos de resolução de conflitos: um con-

tributo para a paz social”, janeiro de 2016;
Seminário “Pela Defesa dos Interesses Coletivos dos Consumidores”, 

março de 2015;
Seminário “Aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-

cas”, outubro de 2014;
Curso “O Novo Código de Processo Civil”, outubro de 2013;
Palestra “Criatividade Precisa -se”, maio de 2013;
Curso “Gestão do Desempenho Organizacional”, novembro de 

2012;
Seminário “Dia Mundial dos Direitos do Consumidor”, março de 

2012;
Workshop de Desenvolvimento Pessoal “Trata a Vida por Tu”, junho 

de 2011;
Seminário “Compras na Internet e Proteção dos Consumidores”, 

março de 2011;
Curso “Desenvolvimento do Espírito de Equipa e Cooperação”, fe-

vereiro de 2011;
Curso “Controlo Emocional e Estratégias para Gerir Conflitos”, de-

zembro de 2010;

Curso “Inteligência Emocional — Otimização de Competências Pes-
soais e Sociais”, outubro de 2010.

Por delegação de competências conferidas pelo Presidente da Câmara 
Municipal no Despacho de Delegação de Competências, exarado em 
12 de fevereiro de 2015 e publicitado pelo Edital n.º 34/2015, de 16 de 
fevereiro de 2015.

11 de maio de 2017. — A Vereadora, Maria Madalena Caetano Sa-
cramento Nunes.
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 Despacho n.º 5793/2017
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 1 
de junho de 2017 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, com as designações, atribuições e competências das 
respetivas unidades orgânicas constantes do documento em anexo.

Nos termos da referida deliberação foram aprovadas as seguintes 
alterações à estrutura orgânica flexível do Município do Funchal:

1 — Foi extinta a Unidade de Mercados, unidade integrante do De-
partamento de Economia e Cultura;

2 — Foi criada a Divisão de Mercados, unidade flexível integrada no 
Departamento de Economia e Cultura;

3 — Foram alteradas as designações e competências das seguintes 
unidades orgânicas flexíveis, na dependência do Departamento de Gestão 
Financeira e Patrimonial:

Divisão de Contratação Pública
Divisão de Aprovisionamento e Armazéns.
6 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 

Alexandre Nascimento Cafôfo.

ANEXO

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;
1.2 — 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;
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6.1 — Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos;
6.2 — Divisão de Conservação da Natureza e Recursos Naturais;
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;
10 — Bombeiros Municipais (equiparado para todos os efeitos a 

Departamento);
10.1 — Unidade de Bombeiros Municipais (equiparado para todos 

os efeitos legais a unidade orgânica chefiada por dirigente intermédio 
de 3.º grau, neste documento designada por Unidade);

11 — Serviço Municipal de Proteção Civil (equiparado para todos os 
efeitos legais a Departamento);

12 — Divisão de Estudos e Estratégia;
13 — Unidade de Auditoria Interna;
14 — Unidade de Democracia Participativa e Cidadania.

2.1 — Divisão de Contratação Pública (DCP)
A Divisão de Contratação Pública é dirigida por um Chefe de Di-

visão, diretamente dependente do Diretor do Departamento de Gestão 
Financeira e Patrimonial, competindo -lhe:

a) Gerir o sistema centralizado de compras de bens e serviços, a 
respetiva plataforma eletrónica e organizar e manter atualizada uma 
base de dados de fornecedores;

b) Garantir a aplicação dos normativos legais relativos à contratação 
pública e disponibilizar informação aos diversos serviços do Município 
acerca dos procedimentos corretos a adotar em situações de necessidade 
de aquisição de bens ou serviços ou perante situações que exijam o 
lançamento de empreitadas;

c) Assegurar o apoio jurídico na instrução e tramitação dos processos 
relativos à adjudicação de empreitadas de obras públicas, aquisição de 
bens e serviços, concessões de obras e serviços públicos, decorren-
tes do regime jurídico do Código dos Contratos Públicos e legislação 
complementar;

d) Assegurar a centralização, elaboração e a organização dos processos 
administrativos para a realização de procedimentos visando a aquisição 
de bens e serviços;

e) Supervisionar a elaboração de convites, programas de concurso, 
cadernos de encargos e outros documentos necessários ao lançamento 
dos procedimentos concursais para empreitadas e aquisição de bens e 
serviços;

f) Supervisionar a elaboração dos documentos de suporte aos pro-
cedimentos concursais lançados e a organização da informação para a 
celebração dos respetivos contratos;

g) Assegurar os procedimentos administrativos, instruir, organizar e 
remeter ao Tribunal de Contas os processos sujeitos a Visto;

h) Integrar júris relativos aos procedimentos concursais lançados 
pelo Município;

i) Garantir o envio de obrigações estatísticas relativas aos contratos 
de aquisição de bens e serviços às entidades estatais e regionais;

j) Incentivar a consulta a várias entidades fornecedoras, tendo em vista 
a promoção da concorrência e a diminuição dos custos de aquisição;

l) Assegurar os procedimentos administrativos inerentes aos contratos 
a celebrar pelo Município;

m) Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior, relativas à unidade orgânica que 
chefia.

2.4 — Divisão de Aprovisionamento e Armazéns (DAA)
A Divisão de Aprovisionamento e Armazéns é dirigida por um Chefe 

de Divisão, diretamente dependente do Diretor do Departamento de 
Gestão Financeira e Patrimonial, competindo -lhe:

a) Desenvolver a gestão de stocks assegurando a sua eficácia e efi-
ciência em matéria administrativa;

b) Assegurar a gestão dos artigos de consumo corrente existentes 
e proceder à sua distribuição interna, propondo medidas tendentes a 
racionalizar as aquisições de material e os consumos;

c) Garantir o registo de entradas em armazém através de guias de 
remessa e notas de devolução;

d) Garantir o correto acondicionamento e a conservação dos bens 
em stock;

e) Colaborar ativamente com a Divisão de Contratação Pública nos 
processos de aquisição de bens e serviços realizados com recurso ao 
ajuste direto simplificado;

f) Supervisionar o cumprimento do contrato no que concerne aos 
prazos de entrega os materiais;

g) Integrar júris relativos aos procedimentos concursais lançados 
pelo Município;

h) Realizar estudos estatísticos relativos aos bens e serviços adquiri-
dos, tendo em vista a redução de custos;

i) Auditar o cumprimento dos procedimentos e normas relativas aos 
armazéns, e implementar outras que se mostrem mais eficazes; 

j) Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior, relativas à unidade orgânica que 
chefia.

8.2 — Divisão de Mercados (DM)
A Divisão de Mercados é dirigida por um Chefe de Divisão, direta-

mente dependente do Diretor do Departamento de Economia e Cultura, 
competindo -lhe:

a) Assegurar a gestão dos mercados municipais e a fiscalização dos 
regulamentos e normas aplicáveis às correspondentes atividades;

b) Efetuar ações de promoção e dinamização dos mercados muni-
cipais;

c) Promover a liquidação e cobrança das taxas e de outras receitas 
municipais, no âmbito da exploração dos espaços e equipamentos muni-
cipais afetos aos mercados, de acordo com os regulamentos municipais 
em vigor;

d) Promover as diligências necessárias tendentes à ocupação e explo-
ração de espaços e estabelecimentos dos mercados municipais;

e) Assegurar a manutenção e requalificação dos mercados munici-
pais;

f) Colaborar na organização de feiras e outros eventos de interesse 
económico para o Município;

g) Promover e assegurar o bom funcionamento dos mecanismos de 
informação geral, turística e cultural, produzir e difundir publicações, 
promovendo iniciativas de caráter promocional;

h) Coordenar e desenvolver projetos vocacionados para a promoção 
do turismo e lazer dentro dos espaços sob a sua alçada, fomentando o 
estabelecimento de contactos com entidades ligadas às áreas da sua 
competência, promovendo a realização de iniciativas conjuntas;

i) Colaborar nas especificações técnicas dos cadernos de encargos e 
participar na elaboração dos Planos de Segurança, no âmbito da pros-
secução das suas competências;

j) Exercer as demais funções, procedimentos, tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deliberação, despa-
cho ou determinação superior relativas à unidade orgânica que chefia.

310562719 

 MUNICÍPIO DE LISBOA

Aviso n.º 7340/2017
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto dos artigos 214.º, 

222.º e 223.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, notifica -se Rute Tatiana Figuei-
redo Serra, Assistente Técnica da Câmara Municipal de Lisboa, que na 
sequência do Processo Disciplinar n.º 41/2016 PDI, a Câmara Municipal 
de Lisboa, reunida a 25 de maio de 2017, deliberou aprovar a Proposta 
n.º 273/2017 e aplicar -lhe a sanção disciplinar de despedimento, a qual 
começa a produzir os seus efeitos legais nos 15 dias após a data da pu-
blicação do presente aviso, de acordo com o artigo 223.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas.

A sanção disciplinar foi -lhe aplicada por ter violado os deveres gerais 
de prossecução do interesse público e de zelo, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 297.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Informa -se ainda que da referida decisão cabe recurso nos termos 
da Lei.

9 de junho de 2017. — O Diretor do Departamento, João Pedro 
Contreiras.
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 Aviso n.º 7341/2017

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2, do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho torna -se público que, 
na sequência da aprovação no procedimento concursal comum para 
Assistente Operacional (Coveiro), aberto pelo Aviso n.º 5043/2015, 


