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tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, 
de acordo com o preceituado no artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

17 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso vai ser publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicitação no Diário da República e sob forma de ex-
trato, na página eletrónica da Câmara Municipal de Paredes de Coura 
(www.paredesdecoura.pt) e num jornal de expansão nacional, no prazo 
máximo de 3 dias contados da mesma data.

18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República Portuguesa, a Câmara Municipal de Paredes de Coura, en-
quanto entidade empregadora pública, 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.

10 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Vitor 
Paulo Gomes Pereira.
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 Despacho n.º 4090/2018
Vítor Paulo Gomes Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 

Paredes de Coura:
Torna público, que em reunião da Câmara Municipal de Paredes de 

Coura de 06 de fevereiro de 2018 foi aprovada a proposta de revisão da 
“Estrutura Orgânica Flexível dos Serviços do Município de Paredes de 
Coura”, de acordo com o Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
tendo em conta a redação atual da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

28 -03 -2018. — O Presidente da Câmara, Vítor Paulo Gomes Pe-
reira.

Estrutura Orgânica dos Serviços do Município
de Paredes de Coura

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 7.º e no n.º 3 do 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e den-
tro dos limites fixados na deliberação da Assembleia Municipal 
de Paredes de Coura, em sessão realizada no dia 15 de dezembro 
de 2017, a Câmara Municipal, sob proposta do Presidente, com 
vista à adequação dos serviços às necessidades de funcionamento 
e otimização dos recursos e tendo em conta a redação atual da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, aprova a revisão da estrutura orgânica 
interna dos serviços.

Artigo 1.º
Estrutura geral

1 — Para prossecução das atribuições legais do Município de Paredes 
de Coura e desenvolvimento das suas atividades, existem três unidades 
orgânicas flexíveis, a cargo de dirigentes intermédios de 2.º grau:

a) Divisão de Obras Municipais (DOM);
b) Divisão de Urbanismo e Ambiente (DUA);
c) Divisão de Educação, Cultura e Ação Social (DECAS).

2 — São ainda criadas duas unidades orgânicas flexíveis, a cargo de 
dirigentes intermédios de 3.º grau:

a) Serviço Administrativo e Financeiro;
b) Serviço de Obras Públicas.

3 — O Gabinete de Apoio à Presidência é constituído nos termos 
da legislação em vigor, com as funções que lhe forem atribuídas pelo 
Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 2.º
Serviço Administrativo e Financeiro (SAF)

Ao Serviço Administrativo e Financeiro compete, designadamente:
a) Executar as tarefas administrativas de carácter geral;
b) Realizar todas as tarefas que se insiram no domínio da adminis-

tração dos recursos humanos;
c) Executar as atividades relativas à receção, exposição e classificação 

de todo o expediente, bem como o atendimento ao público;
d) Providenciar pela administração dos cemitérios, das concessões de 

caça e pesca, bem como dos mercados, feiras, venda ambulante e demais 
licenciamentos que não estejam cometidos a outras unidades orgânicas, 
assegurando a organização dos respetivos processos;

e) Proceder à tramitação dos processos de contraordenação;

f) Assegurar a execução das deliberações, despachos e decisões dos 
órgãos do Município e prestar -lhes o apoio administrativo necessário 
ao seu funcionamento;

g) Coordenar as ações necessárias para o desenrolar dos atos eleitorais 
e referendários;

h) Prover e zelar pela arrecadação de receitas municipais provenientes 
do Orçamento Geral do Estado, de Fundos Estruturais e de impostos 
diretos, bem como das restantes receitas que não estejam cometidas a 
outras unidades orgânicas;

i) Colaborar na elaboração, acompanhamento e execução dos docu-
mentos previsionais;

j) Elaborar os documentos de prestação de contas de acordo com a 
legislação em vigor e submetê -los à aprovação do órgão executivo;

k) Assegurar o funcionamento do sistema de contabilidade, incluindo 
as vertentes de património e aprovisionamento;

l) Assegurar a atividade de tesouraria, respeitando as normas aplicáveis 
em matérias de salvaguarda de valores, sua movimentação e emissão 
de documentos de suporte;

m) Implementar e desenvolver um sistema de contabilidade de custos, 
de modo a garantir a determinação dos custos totais de cada serviço, 
funções, atividades e obras municipais.

n) no âmbito dos serviços de Informática: gerir o licenciamento do 
software e dos contratos de manutenção na área das tecnologias da in-
formação; prover pela manutenção e gestão de toda a rede informática 
do Município; assegurar uma correta política de backups; prestar apoio 
técnico aos jardins de infância e escola básica; apoiar todos os utiliza-
dores internos do Município através de um sistema de “service desk”; 
apoiar nos processos de modernização administrativa;

o) Prestar informação técnico -jurídica sobre os processos que lhe 
sejam submetidos pelos órgãos municipais ou pelo Presidente; colaborar 
na elaboração de projetos de regulamentos municipais, bem como na 
elaboração de contratos e outros instrumentos com particular incidência 
jurídica; prestar apoio técnico jurídico às restantes unidades orgânicas 
da Câmara Municipal.

Artigo 3.º
Divisão de Obras Municipais (DOM)

À Divisão de Obras e Serviços Municipais compete, designada-
mente:

a) Assegurar a conservação e manutenção da rede viária, edifícios e 
outras infraestruturas municipais;

b) Proceder à elaboração de projetos e à execução das obras de cons-
trução, conservação e ampliação em regime de administração direta;

c) Acompanhar a execução física das empreitadas;
d) Preparar os processos de candidatura a fundos comunitários e a 

contratos -programa a desenvolver com outras entidades e acompanhar 
a sua execução;

e) Executar os procedimentos pré -contratuais para as aquisições de 
bens e serviços e para a realização de empreitadas de obras públicas, 
bem como acompanhar a sua execução, assegurando a verificação do 
cumprimento das normas e dos contratos outorgados;

f) Assegurar os serviços de higiene e limpeza dos espaços públicos, 
bem como dos edifícios municipais;

g) Proceder ao arranjo, conservação e manutenção dos jardins e 
zonas verdes;

h) Gerir o parque de máquinas e viaturas, oficinas e armazéns, in-
cluindo o seu aprovisionamento;

i) Administrar o serviço de águas e saneamento, incluindo a conser-
vação das redes públicas, a execução dos ramais de ligação, a deteção 
e reparação de ruturas e avarias, bem como a leitura dos contadores e 
todas as tarefas administrativas do serviço.

Artigo 4.º
Serviço de Obras Públicas

No âmbito da DOSM funciona o Serviço de Obras Municipais, com 
competências nas áreas referidas nas alíneas a), b) e c) do número 
anterior, designadamente, bem como outras atribuições que lhe sejam 
cometidas no âmbito da unidade orgânica.

Artigo 5.º
Divisão de Urbanismo e Ambiente (DUA)

À Divisão de Urbanismo e Ambiente compete, designadamente:
a) Apreciar e informar os projetos respeitantes a informações ou co-

municações prévias, licenciamento de obras particulares e loteamentos, 
tendo em conta, nomeadamente, o seu enquadramento com os planos e 
com as leis e regulamentos em vigor;
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b) Organizar processos de inspeção e vistoria, prestar informação e 
demais atos no âmbito de licenciamento que caibam nas competências 
do Município;

c) Acompanhar e promover a elaboração, alteração e revisão de Planos 
Municipais de Ordenamento do Território;

d) Participar na comissão mista de coordenação do Plano Regional 
de Ordenamento do Território e reuniões sectoriais;

e) Elaborar projetos de arquitetura e respetivas plantas de localização, 
atualização de cartografia, e elaboração de desenhos assistidos por 
computador, de apoio ao planeamento e obras municipais. Organização 
e arquivo de ficheiros de extensão DWG;

f) Coordenar de toda a produção municipal, no sentido da sua geor-
referenciação, promovendo a atualização cartográfica;

g) Coordenar a fiscalização do cumprimento das posturas, regulamen-
tos e das normas legais, no âmbito das atribuições do Município;

h) Garantir a organização dos processos e tramitação administrativa 
no âmbito das obras particulares;

i) Coordenar e promover as ações de higiene pública veterinária e 
sanidade animal;

j) Executar as políticas municipais em matéria de ambiente e flo-
restas;

k) Executar e participar na elaboração ou acompanhamento de estudos 
de caracterização da qualidade de ambiente do concelho, bem como 
aplicar programas de intervenção;

l) Promover ações que visem a proteção do ambiente e desenvolvi-
mento de campanhas educativas, bem como o estímulo à utilização de 
fontes de energia renováveis;

m) Coordenar a atividade do CEIA — Centro de Educação e Interpre-
tação Ambiental da Paisagem Protegida do Corno de Bico.

Artigo 6.º
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social (DECAS)

Compete à Divisão da Educação, Cultura e Ação Social, designa-
damente:

a) Programar e organizar atividades culturais na área das artes, es-
petáculos e animação, por si ou em colaboração com outros agentes 
culturais do município;

b) Apoiar programas, projetos e ações que visem a adoção de esti-
los de vida saudáveis, direcionados às pessoas nas diferentes fases e 
dimensões da sua vida;

c) Promover e organizar atividades desportivas em parceria com as 
várias entidades locais, regionais e nacionais;

d) Preservar, divulgar e promover o património cultural, etnográfico 
e histórico do Município;

e) Acompanhar e executar as políticas educativas em articulação com 
o Ministério da Educação;

f) Assegurar e organizar programas municipais de educação e forma-
ção respondendo às necessidades educativas de diferentes públicos;

g) Implementar e executar as políticas municipais de ação social;
h) Promover um concelho mais inclusivo, a melhoria da intervenção 

social e uma progressiva responsabilidade social de forma a responder 
às necessidades sociais diagnosticadas;

i) Promover e implementar políticas e atividades de animação turística 
e apoiar ações de natureza turística em colaboração com organismos 
regionais e nacionais ligados ao turismo;

j) Programar e promover em colaboração com entidades locais ou 
regionais, iniciativas de apoio e estímulo às atividades da economia 
local, contribuindo para a estratégia global de desenvolvimento socio-
económico.

k) No âmbito da educação (rede pública): assegurar os transportes 
escolares, a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação 
pré -escolar e do ensino básico; comparticipar no apoio às crianças da 
educação pré -escolar e aos alunos do ensino básico, no domínio da ação 
social escolar; apoiar o desenvolvimento de atividades complementares 
de ação educativa;

l) Arquivo: assegurar o serviço público de consulta a documentos; 
catalogar, indexar, arquivar ou dar outros tratamentos adequados a to-
dos os documentos, livros e processos que lhes sejam remetidos pelos 
diversos serviços municipais; facultar aos demais serviços internos, 
especiais documentarias, mediante requisição prévia e anotação de 
entradas e saídas.

Artigo 7.º
Disposição final

Da presente revisão da estrutura orgânica não resulta a extinção de 
unidades orgânicas anteriormente existentes, pelo que se mantêm as 
comissões de serviço nas unidades orgânicas existentes.

311275365 

 MUNICÍPIO DE PENICHE

Aviso n.º 5418/2018

Designação de Adjunta para o Gabinete de Apoio
à Presidência da Câmara

Para cumprimento do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei 
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por força do n.º 5 do artigo 43.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torno público que, no uso da 
competência que me é conferida pelo n.º 1 do artigo 42.º e pelo n.º 4 do 
artigo 43.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por meu despa-
cho datado do dia 21 de outubro de 2017, designei para exercer funções 
de Adjunta para o Gabinete de Apoio à Presidência, a senhora Vanda 
Margarida Duarte Pinto Ferreira, com efeitos a partir de 21 de outubro 
de 2017, cuja nota curricular se anexa, sendo -lhe aplicável o estatuto 
remuneratório estipulado no artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, observando -se o n.º 2 do artigo 43.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.

21 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Henrique Bertino 
Batista Antunes.

ANEXO

Nota Curricular
1 — Identificação
Nome: Vanda Margarida Duarte Pinto Ferreira
Data de nascimento: 03 de fevereiro de 1977
Naturalidade: Ajuda, Peniche

2 — Habilitações académicas
2012 -2013 — Pós -Gradução em Profissionalização em Serviço no 

Grupo 200 e 910 pela Universidade Aberta;
2011 -2012 — Pós -Gradução e 1.º ano de Mestrado Pós -Graduação 

e Formação Especializada em Educação Especial: Domínio Cognitivo 
e Motor pela Universidade Fernando Pessoa;

1996 -2000 — Licenciatura em Sociologia pela Universidade Lusó-
fona de Humanidades e Tecnologias.

3 — Experiência profissional
2002 -2017 — Coordenadora Pedagógica na empresa SOPRO-

FOR — Sociedade Promotora de Formação, L.da;
2001 -2002 — Técnico de Recursos Humanos na empresa IRMAL;
2000 -2001 — Técnica Superior de Reeducação no Estabelecimento 

Prisional de Alcoentre.
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 Aviso n.º 5419/2018

Designação de Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação
Para cumprimento do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei 

n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por força do n.º 5 do artigo 43.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torno público que, no uso da 
competência que me é conferida pelo n.º 1 do artigo 42.º e pelo n.º 4 
do artigo 43.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por meu 
despacho datado do dia 21 de outubro de 2017, designei para desem-
penhar as funções de Secretária no Gabinete de Apoio à Vereação, a 
senhora Inês Grandela Nunes Lourenço, com efeitos a partir de 21 de 
outubro de 2017, e inclusive, cuja nota curricular é publicada em anexo, 
sendo -lhe aplicável o estatuto remuneratório estipulado no artigo 13.º 
do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, observando -se o n.º 3 do 
artigo 43.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

21 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Henrique Bertino 
Batista Antunes.

ANEXO

Nota curricular
1 — Identificação:
Nome: Inês Grandela Nunes Lourenço.
Data de nascimento: 21 de julho de 1984.
Naturalidade: Ferrel — Atouguia da Baleia.

2 — Habilitações Académicas:
2003 a 2007 — Licenciatura em História, ramo científico, minor 

em História Contemporânea (pré -processo de Bolonha), Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas — Universidade Nova de Lisboa.


