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SECÇÃO II

Ciclo de Implementação

Artigo 20.º
Etapas do Ciclo de Implementação

1 — O ciclo de implementação consiste na concretização dos projetos 
aprovados, integrando as seguintes fases:

a) Estudo prévio;
b) Projeto e Execução;
c) Apresentação pública.

Artigo 21.º
Estudo prévio

1 — O estudo prévio consiste na definição e concretização genérica 
dos projetos, visando adequar os projetos aprovados, às pretensões dos 
participantes.

2 — A adequação definida no número anterior deverá ser assegurada 
mediante o acompanhamento do estudo prévio por parte dos participantes-
-proponentes.

Artigo 22.º
Projeto e Execução

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro recorrerá, sempre que 
possível, aos serviços municipais para a elaboração dos projetos e sua 
execução, sem prejuízo da contratação dos serviços, fornecimentos 
ou empreitadas que, em concreto, se mostrem necessários ou conve-
nientes.

Artigo 23.º
Apresentação Pública

1 — Executado o projeto, proceder -se -á à sua apresentação pública.
2 — Nos projetos concretizados constará a menção de que o mesmo 

resultou do Orçamento Participativo do Município de Oliveira do Bairro.

CAPÍTULO III

Avaliação e Monitorização

Artigo 24.º
Avaliação e monitorização

1 — Os participantes serão convidados a avaliar o Orçamento Parti-
cipativo do Município de Oliveira do Bairro, por intermédio do preen-
chimento de um questionário, após o exercício do seu direito de voto.

2 — A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro assegurará, direta-
mente ou mediante parcerias, para efeito de monitorização e posterior 
avaliação do processo anual do Orçamento Participativo do Município 
de Oliveira do Bairro:

a) A organização de uma base de dados que assegure o mapeamento 
e o histórico dos projetos, bem como a publicitação dos pontos de 
situação de cada ciclo;

b) A elaboração de um relatório final em cada edição do Orçamento 
Participativo do Município de Oliveira do Bairro.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 25.º
Locais de Apoio à Participação

Os participantes com maior dificuldade de acesso aos meios digitais 
podem efetuar o respetivo registo, submeter a sua proposta e/ou votar nos 
projetos, nos seguintes locais com pontos de acesso gratuito à internet e 
com eventual apoio (se solicitado) por parte de trabalhadores municipais, 
em locais devidamente publicitados, designadamente:

a) Paços do Concelho de Oliveira do Bairro — Balcão de Atendi-
mento Integrado;

b) Biblioteca Municipal;
c) Polos de Leitura;
d) Espaços do Cidadão;

Artigo 26.º
Prestação de Contas e Informação ao Cidadão

Sendo a transparência um dos pilares fundamentais do projeto, a 
prestação de contas ao cidadão será efetuada pela Câmara Municipal de 
uma forma regular com a disponibilização do máximo de informação 
possível, nomeadamente, as diferentes fases do processo e o ponto de 
situação dos projetos vencedores, recorrendo para tal aos diferentes 
meios e canais ao seu dispor.

Artigo 27.º
Tratamento de Dados

Os participantes inscritos no Orçamento Participativo de Oliveira do 
Bairro autorizam o tratamento pelo Município de Oliveira do Bairro 
dos dados fornecidos no formulário de inscrição no portal da internet 
do Orçamento Participativo.

Artigo 28.º
Casos Omissos

As omissões ou dúvidas que surjam relativamente à interpretação 
do presente Regulamento serão resolvidas, por deliberação do Câmara 
Municipal, após parecer do Coordenador e/ou da Equipa de Análise 
Técnica.

Artigo 29.º
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação nos termos legais.

311332923 

 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 6876/2018

Processo Disciplinar
Para os devidos efeitos, e nos termos do disposto no n.º 222.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que 
por deliberação camarária de 07 de março de 2018 foi sancionado com 
a pena disciplinar de despedimento, em sede do processo disciplinar 
n.º 07/2017, o Assistente Operacional desta Câmara Municipal Joaquim 
António Guerreiro Marques.

A referida sanção produz efeitos 15 dias após a data da publicação 
do presente aviso no Diário da República, nos termos do artigo 223.º 
da LTFP.

6 de abril de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

311274369 

 Aviso n.º 6877/2018

Realização de audiência de interessadas/os
Nos termos previstos no n.º 7 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 

29 de dezembro, e no 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, conjugado com o disposto no artigo 112.º, n.º 1, alínea e), e n.º 4, 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), informa -se que, por 
deliberação tomada pelo júri em reunião realizada em 18 de abril de 
2018, é intenção de proceder à exclusão das/os candidatas/os a seguir 
indicadas/os, no âmbito do procedimento concursal de regularização 
extraordinária de vínculos precários para preenchimento de um posto de 
trabalho de Assistente Técnica (área funcional Administrativa) em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
(Proc. n.º 1591/2018), cujo aviso de abertura foi publicitado na Bolsa de 
Emprego Público, em 28 de fevereiro de 2018, sob o n.º OE201802/0985, 
e na página eletrónica da Câmara Municipal de Palmela, por não serem 
detentoras/es de situação profissional enquadrável nos termos do ar-
tigo 3.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
conforme exigido no ponto 2.1 do referido aviso de abertura:

Adélia Nunes; Alexandra Costa Ramos Ribeiro; Ana Filipa Arsénio 
Fialho; Ana Isa Félix Jorge; Ana Luísa Conde Mouro; Ana Margarida dos 
Santos Coelho; Ana Raquel Canelas; Ana Raquel Ribeiro Gomes; Ana 
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Rita de Azevedo Coimbra; Ana Teresa Pita Vagueiro; Andreia Pato da 
Silva; Andreia Sofia Fernandes Leite; Angela Maria Carapeto Ferreira; 
Ângela Rio Adrião; António Vanzelino Pereira da Cunha; Bárbara Inês 
Vitorino Dimas; Carla Marina Tavanes Sapatinho; Carla Teixeira Rodri-
gues; Carlo Filipe Olim Rodrigues Nóbrega; Carlos Manuel Aldegalega 
Pereira; Cármen Maria Lobo Guerreiro Cabral; Catarina Reis; Cátia 
Cristina Ricardo da Costa; Cátia de Brito Leitão; Célia Maria Martins 
Leal Pereira; Cidália Alexandra Conde Félix Teixeira; Cláudio Rocha; 
Cristina Alexandra da Silva Carvalho Rodrigues; Cristina Isabel Romão 
Carreira; Daniela Gravata; Daniela Sofia Martins Cristóvão Reis; Débora 
Sofia Gonçalves de Sousa Cunha; Diana Chamane Cardoso; Dina Isabel 
da Costa Barras; Djana Morais Matos de Oliveira; Dora Sofia Cruz 
Romão; Eduardo Benjamim; El Kevin Pereira Costa; Elisabete Manuela 
Mortal Calvinho; Elisabete Maria Alves das Neves; Fábio Miguel Se-
queira Carvalheira; Filipa Ramos; Filomena Emília Ribeiro Alexandre 
da Silva Miguel; Filomena Pato Ferreira; Helena Maria Braz de Almeida 
Matos Gaspar; Hugo Alexandre Dores Janeco; Igor Carvalho Pinheiro; 
Iolanda Sofia Anastácio Rilhó; Joana Alves Raimundo; Joana Costa 
Rodrigues; Joana Mendes; Joana Patrícia Diogo; Joana Rita Carreira 
Martins; Joana Sofia Beja Fruta da Carrasco; João Filipe dos Santos e 
Vera Gonçalves; José Miguel Pontes Saldanha; Lúcia Martins Ruivo; 
Luís Manuel Ameixa Loupa; Maria João Glória Rodrigues; Mariana 
Gaibino; Mariana Sofia Afonso Guerreiro; Marina Lúcia de Oliveira 
Branco; Mário António Macedo Santos; Mário Miguel Pacheco Costa; 
Miguel Ângelo Silva Cândido; Miguel Sequeira; Patrícia Alexandra 
Cobra da Silva; Patrícia Rodrigues da Silva; Paula Cristina Baptista 
Pires; Paula Cristina Helena Fruta Reguengo; Paulo Pancadas; Priscila 
Carvalho dos Santos Fonseca; Raquel Alexandra Rosário Coelho; Raquel 
Filipa Santos Veiga; Rui Pedro Guerreiro Pereira; Sandra Lisete Vivei-
ros Augusto; Sandra Sofia de Almeida Pereira Correia Teixeira; Sara 
do Carmo Vasconcelos; Sara Filipa Duarte Palas; Sara Raquel Carloto 
Rosa; Sílvia Barão; Sílvia Cristina Dos Reis Epifânio de Lima Pereira; 
Solange Maria Pedro; Sónia Alexandra Adão Antunes da Silva Rato; 
Sónia Cristina Costa Miranda; Sónia Cristina Delgado Andrade; Sónia 
Cristina Poupa Capucho da Silva; Susana Isabel Nolasco Conduto; Su-
sana Raquel da Silva Gomes; Susana Santos Margaço; Tânia Alexandra 
Santos Paz Ferreira Vitória; Tânia Cabral; Tânia Isabel de Abreu Marino 
da Silva; Tânia Isabel Miranda; Teresa Alexandra Gonçalves Moutas; 
Tomás António Prado de Jesus; Vanessa Sofia Folgosa Henriques Silva; 
Vera Mónica Carrilho de Sousa.

Nesta conformidade, as/os candidatas/os dispõem de 10 dias úteis, 
contados da data da publicação do presente aviso em Diário da Repú-
blica, para alegarem por escrito o que se lhes oferecer sobre a referida 
intenção de exclusão, a dirigir à Divisão de Recursos Humanos, sita na 
Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, n.º 39 -A, 1.º andar, 2950 -204 
Palmela, preferencialmente através de correio eletrónico (drh@cm-
-palmela.pt).

As alegações devem ser formuladas em impresso próprio (DRHOF075) 
de utilização obrigatória, disponível através do sítio www.cm -palmela.
pt (Balcão Único > Formulários > Recursos Humanos > Exercício do 
direito de participação de interessados) ou a fornecer pela Divisão de 
Recursos Humanos.

Para obtenção de esclarecimentos ou consulta do processo, poderão 
as/os candidatas/os, dentro do referido prazo, contactar a Divisão de 
Recursos Humanos, de Segunda a Sexta -feira, no período compreendido 
entre as 8.30 e as 15.15 horas.

O presente aviso encontra -se disponibilizado na página eletrónica 
através do sítio www.cm -palmela.pt e afixado para consulta na Divisão 
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Palmela.

20 de abril de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

311318579 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Despacho n.º 5145/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do 

disposto no Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Assembleia 
Municipal de Paredes em sua sessão ordinária de 28 de abril de 2018, 
sob proposta do executivo municipal de 05 de abril de 2018, deliberou, 
por maioria dos presentes, aprovar a alteração à Organização Interna e 
Estrutura dos Serviços Municipais.

7 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. José Alexandre 
da Silva Almeida.

Organização interna dos serviços municipais

A. Preâmbulo
O Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabeleceu um novo 

enquadramento jurídico para a organização dos serviços das Autarquias 
Locais.

De acordo com o referido diploma, a organização, a estrutura e o 
funcionamento dos serviços da administração autárquica devem orientar-
-se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios 
e da eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria quantita-
tiva e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos 
cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis 
à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento 
Administrativo.

O Município de Paredes tem como prioridade estratégica a moderni-
zação da administração municipal, consubstanciada na qualificação e 
maior eficácia dos serviços prestados junto dos cidadãos.

O objetivo do presente regulamento consiste, pois, na promoção de 
uma administração mais eficiente e modernizada, que contribua para 
a melhoria das condições de exercício da missão e das atribuições do 
Município.

Nestes termos, suportando -se no modelo legal atualmente vigente, 
procede -se à aprovação do modelo de organização interna dos serviços 
municipais.

B. Modelo de organização interna
A organização interna dos serviços municipais de Paredes obedece 

ao modelo de estrutura hierarquizada, de acordo com o previsto na 
alínea a) do n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, a saber:

1 — Estrutura Hierarquizada, sendo constituída no máximo por:
1 — Uma estrutura flexível composta por unidades orgânicas flexíveis 

dirigidas por um chefe de divisão municipal ou por dirigente de terceiro 
grau ou inferior, constituindo uma componente variável da organização 
dos serviços municipais, que visa assegurar a sua permanente adequação 
às necessidades de funcionamento e de otimização dos recursos, cujas 
competências, de âmbito operativo e instrumental, integradas numa 
mesma área funcional, se traduzem fundamentalmente em unidades 
técnicas de organização e execução definidas pela Câmara Municipal.

2 — No âmbito das unidades orgânicas, quando se trate predomi-
nantemente de funções de natureza executiva, podem ser criadas por 
despacho do Presidente da Câmara, dentro dos limites estabelecidos 
pela Assembleia Municipal, subunidades orgânicas coordenadas por 
um coordenador técnico.

3 — O número máximo de unidades orgânicas flexíveis na Câmara 
Municipal de Paredes é de 22.

4 — O número máximo de subunidades orgânicas flexíveis na Câmara 
Municipal de Paredes é de 11.

Modelo de estrutura flexível dos serviços municipais
O artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro estipula 

que compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara 
Municipal, deliberar sobre a criação de unidades orgânicas flexíveis, 
bem como definir as respetivas atribuições e competências, dentro dos 
limites fixados pela Assembleia Municipal.

Identificação da estrutura flexível:
A estrutura flexível do Município de Paredes, não será inserida em 

estrutura nuclear, e é constituída pelas seguintes unidades orgânicas:
1 — Divisão de Assuntos Jurídicos
2 — Divisão Administrativa
2.1 — Unidade de Gestão de Recursos Humanos
3 — Divisão de Contabilidade e Finanças
3.1 — Unidade de Contabilidade
4 — Divisão de Aprovisionamento e Património
5 — Divisão de Projetos e Gestão de Obras Municipais
6 — Divisão de Gestão Urbanística
6.1 — Unidade de Gestão Urbanística
7 — Divisão de Planeamento
7.1 — Unidade de Planeamento e Sistemas de Informação Geográfica
8 — Divisão de Educação
8.1 — Unidade de Administração e Gestão Educativa
9 — Divisão de Desporto
10 — Divisão de Ambiente
10.1 — Unidade de Gestão Integrada do Ambiente
11 — Divisão de Polícia Municipal
12 — Unidade de Inovação e Tecnologias de Informação
13 — Unidade de Gestão da Informação e Modernização Adminis-

trativa


