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de Castelo Branco — Divisão Administrativa e Financeira, Avenida 
Nuno Álvares, n.º 32 — 6000 -083 Castelo Branco, ou através do fax 
n.º 272340501, ou do e -mail geral@sm -castelobranco.pt, dentro do 
prazo de 30 dias contados da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Luís Manuel dos Santos Correia.

311155103 

de Castelo Branco” e submeter o mesmo a Consulta Pública, para re-
colha de sugestões, nos termos do n.º 3 do artigo 62.º do Decreto -Lei 
n.º 194/2009, de 20 de agosto, na sua atual redação e do artigo 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

Os interessados podem consultar a proposta de alteração de Regu-
lamento que está disponível para consulta na Sede dos Serviços Mu-
nicipalizados de Castelo Branco, durante o período de expediente (das 
09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h) e na página eletrónica dos 
mesmos em www.sm -castelobranco.pt.

Para os efeitos acima previstos podem também dirigir por escrito as 
suas sugestões e eventuais contributos para os Serviços Municipalizados 
de Castelo Branco — Divisão Administrativa e Financeira, Avenida 
Nuno Álvares, n.º 32 — 6000 -083 Castelo Branco, ou através do fax 
n.º 272340501, ou do e -mail geral@sm -castelobranco.pt, dentro do 
prazo de 30 dias contados da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Luís Manuel dos Santos Correia.

311155022 

PARTE J1

 MUNICÍPIO DE SINTRA
Aviso (extrato) n.º 3160/2018

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e adap-
tada à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, torna -se público que, por despacho do Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara, de 24 de janeiro de 2018, exarado no uso de 
competências em matéria de superintendência na gestão e direção do 
pessoal ao serviço do município, conferida pela alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi autorizada 
a abertura de procedimentos concursais tendentes ao recrutamento para 
provimento, em regime de comissão de serviço, dos seguintes cargos 
de direção intermédia de 1.º grau, da Câmara Municipal de Sintra, nos 
exatos termos e condições melhor definidos em avisos a publicitar na 
Bolsa de Emprego Público, no 2.º dia útil seguinte à publicação do 
presente aviso no Diário da República:

Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Património
Diretor do Departamento de Ambiente, Projetos e Fiscalização
Diretor do Departamento de Educação, Juventude e Desporto
Diretor do Departamento de Gestão de Edifícios Municipais
Diretor do Departamento de Obras Municipais e Intervenção no 

Espaço Público
Diretor do Departamento de Gestão do Território
Diretor do Departamento Jurídico

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, 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 dis-
criminação.

 Aviso n.º 3159/2018

Proposta de Alteração ao Regulamento dos Serviços de Abastecimento 
Público de Água e de Saneamento 

de Águas Residuais do Município de Castelo Branco
Para os devidos efeitos se torna público que a Câmara Municipal de 

Castelo Branco, em reunião realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, 
deliberou aprovar a proposta dos Serviços Municipalizados de Castelo 
Branco para alteração do “Regulamento dos Serviços de Abastecimento 
Público de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Município 

 MUNICÍPIO DE VALENÇA

Aviso (extrato) n.º 3161/2018

Procedimento Concursal para Provimento de Um Lugar
de Direção Intermédia do 2.º Grau

Chefe da Divisão Económica e Financeira
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do 

Ex.mo Presidente de 12 de janeiro de 2018 se encontra aberto, procedi-
mento concursal para provimento de um cargo de direção intermédia de 
2.º grau — chefe da Divisão Económica e Financeira, nos termos dos 
artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, 
de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à administração 
local por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
habilitações literárias da composição do júri e dos métodos de seleção será 
publicitada na bolsa de emprego público (BEP), em www.bep.gov.pt, a partir 
do dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República e 
em Jornal de Expansão Nacional.

22 de fevereiro de 2018. — A Vereadora, Elisabete Maria L. A. Do-
mingues.

311157478 

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 3-
-AID/2017, de 28 de novembro.

23 de fevereiro de 2018. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Maria de Jesus Camões Cóias Gomes.

311156408 


