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Artigo 43.º

Despesas de Representação a atribuir ao Cargos 
de Direção Intermédia de 2.º grau

Aos titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau é atribuído o 
abono de despesas de representação no montante fixado para o pessoal 
dirigente da administração central, através do despacho conjunto a que se 
refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação 
que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, sendo -lhes 
igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais.

CAPÍTULO X

Disposições finais

Artigo 44.º

Regulamentos internos

Para além das competências e atribuições atrás enumeradas, a Câmara 
Municipal poderá elaborar Regulamentos Internos para cada serviço e 
Manuais de Procedimentos, os quais, em estrita observância ao disposto 
no presente Regulamento de Organização de Serviços Municipais, por-
menorizarão as respetivas tarefas e responsabilidades.

Artigo 45.º

Organograma dos serviços

O organograma que representa a estrutura dos serviços da Câmara 
Municipal de Montemor -o -Velho consta do anexo I deste Regulamento.

Artigo 46.º

Mapa de Pessoal

O presente regulamento obriga à adaptação do mapa de pessoal em 
vigor, face às alterações ora introduzidas, o Presidente da Câmara deve 
fazer os respetivos ajustamentos no mapa de pessoal, afetando a cada 
unidade ou subunidade orgânica os recursos humanos necessários.

Artigo 47.º

Dúvidas e omissões

Todos os casos omissos ou de interpretação dúbia serão resolvidos 
pelo Presidente da Câmara Municipal, sem prejuízo da legislação apli-
cável em vigor.

Artigo 48.º

Norma revogatória, publicação e entrada em vigor

1 — O presente Regulamento e Estrutura Orgânica entram em vigor 
no dia seguinte à sua publicação, substituindo os anteriores, os quais 
ficam expressamente revogados a partir daquela data.

ANEXO I 
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 MUNICÍPIO DE MORA

Aviso n.º 8353/2016
Nos termos do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 

outubro, na sua atual redação, torna -se público que a Câmara Municipal 
de Mora, em Sessão Ordinária de 15 de junho de 2016, no uso da sua 
competência prevista na alínea t) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e de acordo com o n.º 1 do artigo 57.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, deliberou a abertura do procedimento 
de classificação como Monumento de Interesse Municipal, o seguinte 
imóvel situado na freguesia de Cabeção:

1 — Teatro de Cabeção, situado na Rua Alexandre Herculano, n.º 7.

Este bem será considerado em «vias de classificação» a partir da 
notificação da decisão de abertura do procedimento e fica abrangido 
pelas disposições legais em vigor, designadamente os artigos 40.º a 
54.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. Mais se informa que não 
serão delimitadas zonas de proteção, uma vez que se entende que os 
instrumentos de gestão territorial asseguram o necessário enquadramento 
necessário à proteção e valorização do bem imóvel.

Para constar se passou o presente aviso, a que vai ser dada a publi-
cidade prevista na lei.

Mais se informa que o processo de classificação encontra -se dispo-
nível para consulta no edifício da Câmara Municipal, na Divisão de 
Obras e Urbanismo do Município de Mora, sito na Rua do Município, 
n.º 41, em Mora.

23 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de Mora, 
Luís Simão Duarte de Matos.
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 MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

Aviso n.º 8354/2016
Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho de 

7 de abril de 2016, determinei, ao abrigo no n.º 2 do artigo 23.º da Lei 
n.º 7 -A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016), obtido 
o acordo entre as partes, a prorrogação excecional, até 31 de dezembro 
de 2016, da mobilidade interna dos seguintes trabalhadores, com efeitos 
a 31/03/2016:

Mobilidade intercategorias, na categoria de Coordenadora Técnica 
da carreira de Assistente Técnico, Maria de Lurdes Gouveia Nogueira 
Rebelo, com a remuneração de 1149,99€; Na categoria de Encarregado 
Operacional da carreira de Assistente Operacional, Fernando Borges 
Moreira e Manuel Fernando da Fonseca Silva, com a remuneração de 
837,60€;

Mobilidade intercarreiras, na carreira/categoria de Assistente Técnico, 
Gil Carlos Lourenço Teixeira, Sandra Maria Rocha Ribeiro, Lília Cristina 
Martins Pereira e Maria da Conceição Conde Madureira Teixeira Pinto, 
com a remuneração de 683,13€.

3 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo 
Machado.
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 MUNICÍPIO DE SESIMBRA

Aviso n.º 8355/2016

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados — pro-
cedimento concursal comum para a constituição de vínculos de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo — quatro postos de trabalho de assistente ope-
racional — Aviso n.º 5844/2016, aberto por aviso publicado no 
Diário da República, 2.ª série n.º 87 de 05/05/2016.

Referência B (GATELP/Parque de Campismo)
Nos termos e para efeitos do disposto 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, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal em 
epígrafe, foi homologada por despacho do signatário, datado de 16/06/2016, 
tendo nesta mesma data sido afixada na Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos e disponibilizada na página eletrónica desta Câmara Municipal.

16 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara, Augusto Pólvora.
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