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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 3570/2016

Revisão do Plano Diretor Municipal de Albufeira
Carlos Eduardo da Silva e Sousa, Presidente da Câmara Municipal 

de Albufeira:
Torna público, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Al-
bufeira, em reunião pública de 02 de março de 2016, determinou o início 
do procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal de Albufeira e 
aprovou os respetivos termos de referência, tendo determinado, nos ter-
mos do previsto no n.º 2 do artigo 88.º do referido decreto-lei, dar início a 
um período de 30 dias, após a publicação do presente Aviso, destinado à 
receção de sugestões e informações sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito da elaboração da revisão do referido Plano.

Os referidos elementos estão disponíveis para consulta em www.
cm-albufeira.pt, no Gabinete de Apoio ao Munícipe e nas Juntas de 
Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, de Ferreiras, Guia e Paderne.

4 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de Albu-
feira, Dr. Carlos Eduardo da Silva e Sousa.

Apresentado em Reunião de 02/03/2016

Deliberação
Foi deliberado, tendo em conta o teor da informação e nos termos 

da mesma:
a) dar início ao procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal 

de Albufeira, com base nos termos de referência apresentados;
b) definir um prazo de elaboração de 3 anos;
c) estabelecer um prazo de 30 dias para a formulação de sugestões e 

para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração, 
nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT;

d) mandar publicar no Diário da República e divulgar na comunicação 
social, na página da internet e no boletim municipal o Aviso que divulgue 
o teor da presente deliberação, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º e da 
alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º do RJIGT;

e) tomar conhecimento do “Relatório Sobre o Estado do Ordena-
mento do Território do Município” e dos “Termos de Referência do 
Procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de Albufeira” 
apresentados;

f) informar a CCDR-Algarve do teor da presente deliberação e da 
respetiva documentação de base.

O Presidente da Câmara, Carlos Silva e Sousa.
609421429 

 MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Despacho (extrato) n.º 3872/2016
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 

n.º 305/2009, de 31 de outubro, torna -se pública a alteração à estrutura 
nuclear dos serviços da Câmara Municipal de Alcobaça, aprovada pela 

Assembleia Municipal de Alcobaça na sua sessão ordinária realizada 
no dia 26 de fevereiro de 2016, na sequência de proposta aprovada pela 
Câmara Municipal de Alcobaça em sua reunião ordinária realizada no 
dia 29 de dezembro de 2015:

Alteração da Estrutura Nuclear dos Serviços 
da Câmara Municipal de Alcobaça

No Anexo da proposta de Estrutura e Organização dos Serviços apro-
vada em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Alcobaça reali-
zada no dia 19 de dezembro de 2014, é aditado um Capítulo III, com a 
epígrafe «Perfis de Recrutamento», que passa a integrar os artigos 5.º, 
6.º e 7.º, com o seguinte teor:

«CAPÍTULO III
Perfis de recrutamento

Artigo 5.º
(Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Modernização e Finanças)

O titular do cargo de Diretor do Departamento de Recursos Huma-
nos, Modernização e Finanças é recrutado de entre técnicos superiores 
titulares de licenciaturas (ou de habilitações académicas de grau su-
perior) da área de Contabilidade e de licenciaturas (ou de habilitações 
académicas de grau superior) em Direito, em Economia, em Gestão, 
em Gestão de Recursos Humanos e em Gestão e Administração Pú-
blica, constituindo fator preferencial (a ponderar no âmbito de avalia-
ção curricular) o exercício de cargos de direção superior e de cargos 
de direção intermédia de grau idêntico a Diretor de Departamento 
Municipal em áreas incluídas no âmbito da missão do Departamento 
de Recursos Humanos, Modernização e Finanças.

Artigo 6.º
(Diretor do Departamento de Obras e Ambiente)

O titular do cargo de Diretor do Departamento de Obras e Ambiente 
é recrutado de entre técnicos superiores titulares de licenciatura (ou 
de habilitações académicas de grau superior) em Engenharia Civil, 
constituindo fator preferencial (a ponderar no âmbito de avaliação 
curricular) o exercício de cargos de direção superior e de cargos 
de direção intermédia de grau idêntico a Diretor de Departamento 
Municipal em áreas incluídas no âmbito da missão do Departamento 
de Obras e Ambiente.

Artigo 7.º
(Diretor do Departamento de Ordenamento 

e Gestão Urbanística)
O titular do cargo de Diretor do Departamento de Obras e Ambiente 

é recrutado de entre Técnicos superiores titulares de licenciaturas 
(ou de habilitações académicas de grau superior) em Arquitetura 
e em Engenharia Civil, constituindo fator preferencial (a ponderar 
no âmbito de avaliação curricular) o exercício de cargos de direção 
superior e de cargos de direção intermédia de grau idêntico a Diretor 
de Departamento Municipal em áreas incluídas no âmbito da missão 
do Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística.»

A delegação de competências ora determinada não exclui as compe-
tências do Conselho de Administração para tomar resoluções sobre os 
mesmos assuntos.

Os membros do Conselho de Administração ficam autorizados a sub-
delegar as competências ora delegadas no pessoal de direção e chefia. A 
presente deliberação produz efeitos desde 1 de janeiro de 2014, ficando 

por ela ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes delegados, 
tenham sido praticados pelos referidos membros do Conselho de Admi-
nistração. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas)

7 de março de 2016. — A Vogal Executiva do Conselho de Adminis-
tração, Dr.ª Maria Celeste Silva.

309413378 
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É reproduzido o Anexo da proposta de Estrutura e Organização dos 
Serviços aprovada em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
Alcobaça realizada no dia 19 de Dezembro de 2014, com as alterações 
colocadas nos lugares próprios.

Estrutura nuclear dos serviços da Câmara 
Municipal de Alcobaça

CAPÍTULO I

Da estrutura

Artigo 1.º

(Estrutura)

1 — Para a prossecução das atribuições municipais, a Câmara Muni-
cipal dispõe das seguintes unidades orgânicas nucleares na direta supe-
rintendência do respetivo Presidente ou do Vereador com competência 
para tal efeito delegada:

a) Departamento de Recursos Humanos, Modernização e Finanças;
b) Departamento de Obras e Ambiente;
c) Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística.

2 — Os cargos dos titulares das unidades orgânicas mencionadas no 
número anterior correspondem a Diretor de Departamento.

3 — Ficam criadas todas as unidades orgânicas, as quais serão im-
plementadas de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de 
Alcobaça.

CAPÍTULO II

Das unidades orgânicas nucleares

Artigo 2.º

(Departamento de Recursos Humanos, Modernização e Finanças)

O Departamento de Recursos Humanos, Modernização e Finanças 
tem por missão assegurar a qualidade técnica e zelar pela legalidade da 
gestão dos recursos humanos, incluindo a correta e tempestiva aplicação 
das ferramentas de avaliação do desempenho, a promoção e implemen-
tação de sistemas de gestão de qualidade e de medidas de modernização 
administrativa dos serviços, o processo de planeamento económico 
e financeiro da autarquia, controlando a respetiva execução, garantir 
a gestão da atividade patrimonial e orientar a contratação pública de 
bens e serviços.

Artigo 3.º

(Departamento de Obras e Ambiente)

O Departamento de Obras e Ambiente tem por missão orientar a 
contratação pública de empreitadas e a execução das respetivas obras, 
zelando pela sua qualidade técnica e legalidade, garantir as adequadas 
condições de utilização do património imóvel municipal, executando, 
por administração direta, as necessárias obras de conservação e de ma-
nutenção, conceber e aplicar medidas de proteção e desenvolvimento da 
qualidade ambiental, assegurar a promoção e manutenção dos espaços 
verdes e as condições de higiene e salubridade dos espaços públicos e 
velar pela gestão dos resíduos.

Artigo 4.º

(Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística)

O Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística tem por missão 
orientar a elaboração, monitorização, avaliação da execução e a atua-
lização dos planos municipais de ordenamento do território, zelando 
pela sua qualidade técnica e legalidade, e assegurar a conformidade 
legal, regulamentar e técnica das iniciativas particulares de natureza 
urbanística e conexa.

 MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Aviso n.º 3571/2016

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana
do Núcleo Antigo de Alcochete

Luís Miguel Carraça Franco, presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Alcochete:

Torna público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana, Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 
alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto e artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia Municipal de 
Alcochete, na sua sessão ordinária de 23.11.2015, aprovou sob proposta 
da Câmara Municipal, deliberada em reunião de 11.11.2015, a deli-
mitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Núcleo Antigo de 
Alcochete, conforme planta que se anexa ao presente aviso.

Torna -se ainda público, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RJRU, 
que os elementos que compõem o projeto de delimitação da ARU, 
designadamente a Memória Descritiva e Justificativa, Planta de De-
limitação e o Quadro de Benefícios Fiscais, podem ser consultados 
pelos interessados na página eletrónica do município, no endereço 
www.cm -alcochete.pt.

O processo administrativo da ARU encontra -se também disponível 
para consulta, na Divisão de Administração do Território, Atividades 
Económicas e Comunicação, sita no edifício dos Paços do Concelho, 
entre as 9:00 horas e as 16:00 horas.

4 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Miguel 
Franco. 

CAPÍTULO III
Perfis de recrutamento

Artigo 5.º
(Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Modernização e Finanças)

O titular do cargo de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, 
Modernização e Finanças é recrutado de entre técnicos superiores titula-
res de licenciaturas (ou de habilitações académicas de grau superior) da 
área de Contabilidade e de licenciaturas (ou de habilitações académicas 
de grau superior) em Direito, em Economia, em Gestão, em Gestão de 
Recursos Humanos e em Gestão e Administração Pública, constituindo 
fator preferencial (a ponderar no âmbito de avaliação curricular) o 
exercício de cargos de direção superior e de cargos de direção inter-
média de grau idêntico a Diretor de Departamento Municipal em áreas 
incluídas no âmbito da missão do Departamento de Recursos Humanos, 
Modernização e Finanças.

Artigo 6.º
(Diretor do Departamento de Obras e Ambiente)

O titular do cargo de Diretor do Departamento de Obras e Ambiente 
é recrutado de entre técnicos superiores titulares de licenciatura (ou de 
habilitações académicas de grau superior) em Engenharia Civil, consti-
tuindo fator preferencial (a ponderar no âmbito de avaliação curricular) o 
exercício de cargos de direção superior e de cargos de direção intermédia 
de grau idêntico a Diretor de Departamento Municipal em áreas incluídas 
no âmbito da missão do Departamento de Obras e Ambiente.

Artigo 7.º
(Diretor do Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística)

O titular do cargo de Diretor do Departamento de Obras e Ambiente 
é recrutado de entre Técnicos superiores titulares de licenciaturas (ou 
de habilitações académicas de grau superior) em Arquitetura e em En-
genharia Civil, constituindo fator preferencial (a ponderar no âmbito 
de avaliação curricular) o exercício de cargos de direção superior e de 
cargos de direção intermédia de grau idêntico a Diretor de Departamento 
Municipal em áreas incluídas no âmbito da missão do Departamento de 
Ordenamento e Gestão Urbanística.

8 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Marques Inácio.

209421007 


