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 Despacho n.º 6012/2019

Organização dos Serviços do Município de Machico
Nos termos e para os efeitos previsto no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-

-Lei n.º 305/99, de 23 de outubro, conjugado com a Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, torna -se público que a Assembleia Municipal de Machico, 
sob proposta da Câmara Municipal, datada de 17 -04 -2019, deliberou, 
em sessão ordinária datada de 24 -04 -2019, e relativamente à estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Machico:

A) Definir que, para além das 8 unidades orgânicas flexíveis, seja 
ainda criado o Serviço Médico Veterinário Municipal, dependente hie-
rárquica, funcional e disciplinarmente, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal;

B) Definir que, das 8 unidades orgânicas flexíveis, 6 serão dirigidas 
por dirigentes intermédios de 2.º grau, e 2 serão dirigidas por dirigentes 
intermédios de 3.º grau.

4 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Ma-
chico, Ricardo Miguel Nunes Franco.

312355905 

 MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

Aviso n.º 10756/2019

Concessão de licença sem remuneração
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da 

Câmara Municipal, de 30 de maio de 2019, foi concedida licença sem 
remuneração, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 31 de 
maio de 2019, ao Encarregado Operacional, Esmeraldino Adérito Ra-
poso Fernandes, nos termos do disposto nos artigos 280.º e 281.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua atual redação.

4 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara, Artur Manuel 
Rodrigues Nunes, Dr.

312359064 

 MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

Despacho n.º 6013/2019
José Eduardo Lopes Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de 

Moimenta da Beira, no uso das competências que lhe são conferidas 
pelo artigo 35.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e pelo artigo 21.º, n.º 9, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada 
à Administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, após pro-
posta de designação do Júri do procedimento, determina o provimento 
no cargo de direção intermédia de 2.º grau, correspondente ao cargo 
de Chefe da Divisão de Intervenção Social e Cultural, do Licenciado, 
Ricardo Inácio de Castro, candidato ao procedimento aberto por aviso 
publicado na Bolsa de Emprego Público, em 20 de fevereiro, último, e 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, do mesmo dia.

A presente nomeação é feita em comissão de serviço, pelo período 
de três anos, com efeitos a partir do dia 01 de julho de 2019, renovável 
por iguais períodos.

Nota Relativa ao Currículo Académico e Profissional do Nomeado:
1 — Licenciado em História, pela Faculdade de Letras, da Univer-

sidade de Lisboa;
2 — Curso de Especialização em Ciências Documentais, pela Uni-

versidade Autónoma de Lisboa;
3 — Mestrado em Administração Pública, na Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra;
4 — Curso de Gestão Pública na Administração Local, ministrado 

pela Fundação CEFA;
5 — Coordenador do Gabinete da Cultura e da Biblioteca Municipal;
6 — Técnico Superior, com relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, de 02 de maio de 2007;
7 — Chefe da Unidade Orgânica de Desenvolvimento Social, Cultural 

e Educação, desde 01 de abril de 2013;
8 — Chefe da Divisão de Intervenção Social e Cultural, em regime 

de substituição, desde 01 de janeiro de 2018.
3 de junho de 2019. — O Presidente da Câmara, José Eduardo Lopes 

Ferreira.
312358587 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Regulamento n.º 527/2019

Alteração do Regulamento de Urbanização e Edificação
do Município de Odemira

No uso das competências que se encontram previstas na alínea g), 
do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12.09, 
na sua atual redação, n.º 4 do artigo 3.º do Dec. Lei n.º 555/99, de 
16.12, na sua atual redação, e nos termos do artigo 139.º do Código 
do Procedimento Administrativo, torna -se público que, a proposta de 
Alteração do Regulamento de Urbanização e Edificação do Município 
de Odemira, publicada na 2.ª série, do Diário da República n.º 13, 
de 18 de janeiro de 2019, após o decurso do prazo para apreciação 
pública que correu nos termos dos artigos 99.º, 100.º e 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo, foi aprovada, de forma 
definitiva, por unanimidade, em reunião ordinária da Câmara Mu-
nicipal, realizada em 18 -04 -2019, e por maioria em sessão ordinária 
da Assembleia Municipal, realizada em 30 -04 -2019, nos termos que 
a seguir se transcreve.

30 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro.

Alteração do Regulamento de Urbanização e Edificação
do Município de Odemira (RUEMO)

Artigo 42.º
Instrução dos processos de operações urbanísticas

1 — Salvo as exceções previstas no presente regulamento, a apre-
sentação de todos os elementos instrutórios que constituem os pro-
cessos de operações urbanísticas, é concretizada em suporte digital 
de acordo com as Normas Técnicas para Instrução de Processos 
de Operações Urbanísticas em Formato Digital, estabelecidas no 
Anexo II.

2 — A submissão do processo completo em formato digital pode ser 
concretizada pelas seguintes vias:

a) Pela internet, através da plataforma eletrónica própria que estiver 
em uso pelo município, desde que todos os ficheiros sejam autenticados 
através de assinatura digital qualificada;

b) Presencialmente, no Balcão Único do município, mediante a trans-
ferência dos respetivos ficheiros em suporte digital, quer seja através da 
entrega de CD, DVD, pen USB, ou outro meio compatível.

3 — Quando se verifique alguma das situações, previstas no artigo 1.º 
do Anexo II, de impossibilidade de autentificação dos documentos atra-
vés de assinatura digital qualificada, a submissão do processo apenas 
pode ser concretizada pela via presencial.

4 — Na fase transitória, identificada no n.º 6 do presente artigo, 
ou ainda em situações excecionais expressamente determinadas 
pelo órgão competente, é admissível a submissão do processo com-
pleto em papel concretizada presencialmente no Balcão Único do 
município.

5 — Nas situações previstas no número anterior o processo em pa-
pel corresponde à versão original e assinada, que é obrigatoriamente 
acompanhada por:

a) Um processo completo em formato digital instruído de acordo 
com o estabelecido nas normas constantes no Anexo II, sendo que é 
dispensada a assinatura digital qualificada dos ficheiros;

b) As declarações de conformidade, relativas aos projetos, entre os 
ficheiros entregues em digital e os documentos entregues em papel, de 
acordo com o modelo de declaração constante no Anexo I.

6 — Consideram -se enquadrados na fase transitória os novos pro-
cessos submetidos até 31 de agosto de 2019 e os processos em curso à 
data de 1 de janeiro de 2019.

7 — (Revogado.)
8 — (Revogado.)

Artigo 44.º
Levantamento topográfico e planta de implantação

1 — [...].
2 — (Revogado.)
3 — [...].
4 — [...].


