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 CIMAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
DO ALENTEJO LITORAL

Aviso n.º 17300/2012
Torna -se público que a Assembleia Intermunicipal da CIMAL — Co-

munidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, em sessão ordinária reali-
zada no dia 29/11/2012, aprovou a alteração ao Regulamento Orgânico 
e de Funcionamento da Central de Compras da CIMAL, conforme a 
seguir se publica, em sequência da proposta do Conselho Executivo, 
aprovada na sua reunião de 19/09/2012.

6 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Executivo, 
Carlos Vicente Morais Beato.

Alteração ao Regulamento Orgânico e de Funcionamento 
da Central de Compras da CIMAL

Artigo 15.º
Serviços de apoio e financiamento

1 — (anterior corpo do artigo);
2 — A CC -CIMAL pode obter, através de qualquer meio legalmente 

previsto receitas diretamente relacionadas com a atividade desenvol-
vida, revertendo esses valores para a CIMAL, designadamente através 
da remuneração dos serviços prestados nas relações contratuais com 
terceiros que não sejam entidades adjudicantes.

3 — O valor das receitas a cobrar nos termos do número anterior, é 
definido pelo Conselho Executivo da CIMAL, relativamente a cada um 
dos processos desenvolvidos pela CC -CIMAL.

4 — As receitas referidas no n.º 2 devem ser aplicadas, na parte con-
siderada necessária, no desenvolvimento da CC -CIMAL.

306591127 

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso (extrato) n.º 17301/2012

Lista unitária de ordenação final de candidatos

Procedimento concursal comum de recrutamento de trabalhado-
res para ocupação de um posto de trabalho para Técnico Supe-
rior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para a área de Atendimento.
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos ao procedimento concursal em epígrafe, aberto pelo aviso 
n.º 15729/2011, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 153 de 10 
de agosto de 2011, se encontra afixada na sede do Município e disponi-
bilizada na página eletrónica da Câmara Municipal de Águeda.

14 de dezembro de 2012. — O Vereador, com competências delegadas, 
João Carlos Gomes Clemente.

306611344 

 Aviso (extrato) n.º 17302/2012
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do 

Sr. Presidente da Câmara datado de 14 de dezembro de 2012, e nos 
termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 janeiro, 
na sua atual redação, foi determinada a anulação dos procedimentos 
concursais abaixo discriminados:

Procedimento Referência C — Procedimento concursal para recruta-
mento de um técnico superior para a área de planeamento, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
publicitado na 2.ª série do Diário da República n.º 153 de 10 de agosto 
de 2011, aviso n.º 15729/2011, com o código de oferta OE201108/0242.

Procedimento Referência I — Procedimento concursal para recru-
tamento de um técnico superior para a área de empreendedorismo, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, publicitado na 2.ª série do Diário da República n.º 153 
de 10 de agosto de 2011, aviso n.º 15729/2011, com o código de oferta 
OE201108/0249.

18 de dezembro de 2012. — O Vereador, com competências delegadas, 
João Carlos Gomes Clemente.

306614406 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 17303/2012
Rita Mafalda Nobre Borges Madeira, vereadora da Câmara Muni-

cipal da Amadora, torna público, e nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 49.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, 
que fica por este meio notificado Eduardo Jorge Garcia Soares Furtado, 
assistente operacional, n.º mec. 1991, de que contra si foi deduzida 
acusação, no âmbito do processo disciplinar n.º 13/AG/12 que lhe foi 
instaurado por despacho da Exma. Sra. Vereadora Rita Madeira da 
Câmara Municipal da Amadora, de 1 de junho de 2012. Mais fica no-
tificado de que, nos termos do citado n.º 2 do artigo 49.º do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, dispõe 
do prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República para apresentar a sua defesa por escrito, 
no identificado processo disciplinar, podendo, no mesmo prazo consultar 
o processo na Divisão de Apoio Jurídico do Município da Amadora, sita 
na Avenida do Movimento das Forças Armadas, Edifício dos Paços do 
Concelho, Mina, Amadora.

6 de dezembro de 2012. — A Vereadora Responsável pela Área dos 
Recursos Humanos, Rita Madeira.

306607724 

 MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 17304/2012
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, torna -se público que por meu despacho datado de 11 de 
outubro de 2012, foi concedida a cessação da relação jurídica de emprego 
público a partir do dia 4 de dezembro de 2012, por motivo de exoneração 
a pedido da trabalhadora, Maria Joaquina Carvalho Anágua Carvalho, 
assistente operacional na atividade de educação, na posição remunera-
tória 1 e nível 1, com remuneração mensal correspondente de 485,00 €.

11 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
da Cruz Lourenço.

306602548 

 MUNICÍPIO DE BARCELOS

Despacho n.º 16566/2012
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º e no 

artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e o n.º 1 do 
artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto torna -se público que a Câ-
mara Municipal de Barcelos, em reunião ordinária de 14 de dezembro de 
2012, aprovou a estrutura flexível do Município de Barcelos, composta 
pelas unidades orgânicas flexíveis, tal como a seguir se publica.

17 de dezembro de 2012. — O Vereador, com competência delegada, 
Dr. Domingos Ribeiro Pereira.

Fundamentação
Foi aprovado pela Assembleia Municipal de Barcelos na sua Sessão 

Ordinária de 30/11/2012 a moldura organizacional que consubstancia a 
macroestrutura do Município de Barcelos, nomeadamente:

Modelo de estrutura orgânica — Estrutura Hierarquizada;
6 unidades orgânicas nucleares, designadamente:
1 — Direção Municipal de Administração Geral e Finanças:
1.1 — Departamento de Administração Geral;
1.2 — Departamento Financeiro.
2 — Direção Municipal de Administração e Gestão Urbana:
2.1 — Departamento de Administração e Conservação do Território;
2.2 — Departamento de Planeamento e Gestão Urbana. 

Unidades orgânicas nucleares Domínios de atuação

Direção Municipal de Administra-
ção Geral e Finanças.

Administração Geral e gestão fi-
nanceira e orçamental




