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2 — O valor das taxas foi fixado em conformidade com o artigo 8.o,
alínea c), da Lei n.o 53-E/2006, de 29 de Dezembro, e teve em atenção
os custos médios diários com gás, electricidade, água, seguros, investimentos de material, funcionários e futuros investimentos. Desta
forma, obteve-se um custo utente/hora de cerca de E 2,4.
3 — Aos clubes/associações com actividades de aprendizagem,
treino e formação/competição (até aos 18 anos) aplica-se uma redução
de 50 % na taxa de utilização das entidades particulares e outras com
fins lucrativos, prevista na tabela que consta do n.o 1 do presente
artigo.
4 — Aos clubes/associações com actividades de recreação/manutenção aplica-se uma redução de 25 % na taxa de utilização das entidades
particulares e outras com fins lucrativos, prevista na tabela que consta
do n.o 1 do presente artigo.
5 — Às escolas dos 2.o e 3.o ciclos do ensino básico, secundário,
superior e escolas profissionais aplica-se uma redução de 50 % na
taxa de utilização das entidades particulares e outras com fins lucrativos, prevista na tabela que consta do n.o 1 do presente artigo.
6 — Todas as taxas definidas nos termos do número anterior
incluem banho, bem como o imposto sobre o valor acrescentado.
7 — As taxas previstas neste Regulamento poderão ser anualmente
actualizadas, nos termos definidos no artigo 12.o da tabela de taxas
e licenças municipais.
8 — Quando da utilização das instalações resultarem, para os utilizadores, benefícios económicos, por acção de cobrança de entradas,
publicidade móvel ou transmissão televisiva de determinada actividade, será devida uma taxa adicional, a definir pelo município em
função do número de horas de utilização e projecção do evento
desportivo.
Artigo 26.o
Isenções
A Câmara Municipal pode isentar do pagamento da taxa de utilização, definida no artigo 26.o, n.o 1, permitindo a utilização gratuita
do Pavilhão Desportivo, nas circunstâncias que assim o entenda, e
sob solicitação das associações e escolas sedeadas no concelho, desde
que as actividades a desenvolver se destinem ao fomento do desporto.
Artigo 27.o
Sanções
1 — O não cumprimento de quaisquer das disposições constantes
deste Regulamento dará origem à aplicação de penas de suspensão
ou expulsão, conforme a gravidade dos factos verificados.
2 — Em caso de reincidência, pode ser aplicada a proibição de
entrar nas instalações pelo prazo que vier a ser determinado pela
Câmara Municipal, tendo em conta a gravidade do acto.
3 — As penas de suspensão ou expulsão serão aplicadas pela
Câmara Municipal, através do vereador do pelouro, após proposta
fundamentada do coordenador técnico.

CAPÍTULO IX
Disposições finais
Artigo 28.o
Omissões
Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pela
Câmara Municipal de Ponte da Barca.
Artigo 29.o
Âmbito de aplicação
A partir da entrada em vigor deste Regulamento, serão por ele
regido todos os procedimentos relativos ao funcionamento do Pavilhão
Municipal.
Artigo 30.o
Remissão
1 — Quando a legislação referida no presente Regulamento for
alterada, no todo ou em parte, considerar-se-ão aplicadas as novas
disposições em vigor.
2 — Caso ainda subsistam dúvidas, as mesmas serão resolvidas pela
Câmara Municipal.
Artigo 31.o
Revogação
1 — É revogado o Regulamento para a Utilização do Pavilhão Desportivo Municipal de Ponte da Barca, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 27 de Junho de 1998.
2 — São ainda revogadas todas as alterações e deliberações camarárias produzidas na vigência do Regulamento referido no número

anterior que se mostrem incompatíveis com a aplicação deste
Regulamento.
Artigo 32.o
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação no Diário da República.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO
Aviso n.o 18 185/2007
Licença administrativa para alteração ao alvará de loteamento
n.o 08/1990, sito nas Delgadas e Vale de França — Alvor, em nome
de HOTAL, Sociedade de Indústria Hoteleira do Sul de
Portugal, S. A.
De acordo com o despacho de 6 de Setembro de 2007 do vereador
José Francisco Sobral Luís, decorrerá um período de discussão pública,
pelo prazo de 15 dias (após 8 dias da data de publicação do presente
aviso), durante o qual poderão os interessados apresentar, por escrito,
quaisquer reclamações, sugestões ou informações, dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, relativamente às questões
que possam ser consideradas no âmbito da respectiva operação de
loteamento, conforme determinam os n.os 1 e 3 do artigo 22.o e 2
do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, com
a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho,
e de acordo com o disposto no n.o 3 do artigo 77.o do Decreto-Lei
n.o 380/99, de 22 de Setembro.
A operação de loteamento pode ser consultada na secretaria da
Repartição Administrativa do Departamento Técnico de Planeamento
e Urbanismo, Urbanização Quinta das Parreiras, lotes 29, 30 e 31,
Portimão, de segunda-feira a sexta-feira das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.
13 de Setembro de 2007. — O Vereador, por delegação do Presidente da Câmara, José Francisco Sobral Luís.
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Aviso n.o 18 186/2007
Licença administrativa para alteração ao alvará de loteamento
n.o 06/1983, sito na Encosta do Vau, lotes 15,
19 e 20, Portimão, em nome de IBIS — Sociedade de Construções, S. A.
De acordo com o despacho de 6 de Setembro de 2007 do vereador
José Francisco Sobral Luís, decorrerá um período de discussão pública,
pelo prazo de 15 dias (após 8 dias da data de publicação do presente
aviso), durante o qual poderão os interessados apresentar, por escrito,
quaisquer reclamações, sugestões ou informações, dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, relativamente às questões
que possam ser consideradas no âmbito da respectiva operação de
loteamento, conforme determinam os n.os 1 e 3 do artigo 22.o e 2
do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, com
a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho,
e de acordo com o disposto no n.o 3 do artigo 77.o do Decreto-Lei
n.o 380/99, de 22 de Setembro.
A operação de loteamento pode ser consultada na secretaria da
Repartição Administrativa do Departamento Técnico de Planeamento
e Urbanismo, Urbanização da Quinta das Parreiras, lotes 29, 30 e
31, Portimão, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.
13 de Setembro de 2007. — O Vereador, por delegação do Presidente da Câmara, José Francisco Sobral Luís.
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CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE
Aviso n.o 18 187/2007
Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de 7 de Setembro de 2007, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
provimento de três lugares de assistente administrativo principal.
1 — O concurso é válido para as vagas postas a concurso, caducando
com o seu preenchimento.
2 — Local de prestação de trabalho — município da Ribeira
Grande.
3 — Conteúdo funcional — o previsto no despacho n.o 38/88, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 22, de 26 de Janeiro de
1989, e no novo regulamento da estrutura orgânica e quadro de pessoal
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desta Câmara, republicado no Diário da República, 2.a série, n.o 64,
de 30 de Março de 2007.
4 — Legislação aplicável ao concurso — Decretos-Leis n.os 204/98,
de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 238/99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de
17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada
pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
5 — Remunerações — a determinada pelo escalão 1, índice 222,
do sistema retributivo da função pública, a que corresponde o vencimento mensal ilíquido de E 725,39, acrescido de remuneração complementar no valor de E 41,67.
6 — Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 — Gerais e de provimento em funções públicas — são requisitos
de admissão a concurso e provimento em funções públicas, de acordo
com o n.o 2 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por
lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando
obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.
6.2 — Especiais — possuir três anos de serviço na categoria de assistente administrativo e classificação de serviço não inferior a Bom,
de acordo com a alínea a) do n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.
7 — Forma e local de apresentação de candidaturas:
7.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Ribeira
Grande, enviado pelo correio, em carta registada, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a Câmara Municipal,
sita no Largo de Hintze Ribeiro, 9600-509 Ribeira Grande, São Miguel,
Açores, devendo a assinatura ser reconhecida pelo notário, ou entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos desta Câmara
Municipal, fazendo-se acompanhar do bilhete de identidade.
7.2 — Do requerimento deverá constar:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, residência, telefone, número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, estado civil, situação
militar e número de contribuinte);
b) Habilitações literárias;
c) Referência ao aviso de abertura de concurso, identificando o
número e a data do Diário da República onde vem anunciado;
d) Identificação da actual categoria e respectiva antiguidade;
e) Classificação de serviço nos últimos três anos;
f) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem susceptíveis
de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de
preferência legal;
g) Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d),
e) e f) do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
devendo declarar por sua honra, relativamente a cada um deles, a
situação precisa em que se encontram.
7.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
7.4 — Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:
a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mesmo
devidamente autenticada, caso o candidato não seja funcionário desta
autarquia;
b) Declaração de antiguidade na carreira, na categoria e na função
autárquica e de classificação de serviço obtida nos últimos três anos,
emitida pela entidade onde se encontra vinculado;
c) Curriculum vitae detalhado, de onde constem as habilitações literárias, a experiência profissional, com indicação das funções com o
maior interesse para o lugar a que se candidatam, a formação complementar e quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do seu mérito,
juntando prova dos mesmos;
d) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão fiscal.
7.5 — A não apresentação dos documentos dos requisitos de admissão constantes do presente aviso de abertura determinam a sua exclusão do concurso.

8 — Métodos de selecção:
a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.
8.1 — A avaliação curricular, visando o disposto no artigo 22.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, será obtida através da seguinte
fórmula:
HAB+FP+EP+CS
4

AC=
em que:

HAB — habilitação académica de base;
FP — formação profissional;
EP — experiência profissional;
CS — classificação de serviço.
8.2 — Entrevista profissional de selecção — este método de selecção terá em vista avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pessoais e profissionais dos candidatos,
mediante a ponderação de parâmetros adequados, e será obtida pela
aplicação da seguinte fórmula:
EPS = A + B + C + D + E
em que:
A — motivação profissional;
B — facilidade de expressão e comunicação;
C — sentido de organização e capacidade de inovação;
D — capacidade de relacionamento;
E — conhecimentos dos problemas e tarefas inerentes ao conteúdo
funcional do lugar a prover.
9 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular
e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
da acta do júri do concurso, a qual será facultada sempre que solicitada
na Secção de Recursos Humanos do município da Ribeira Grande
aos legítimos interessados e para efeitos de consulta, nos termos definidos pelo disposto na alínea g) do n.o 1 do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho.
10 — O local de afixação da relação de candidatos e da lista de
classificação final será no átrio do edifício dos Paços do Concelho,
sendo a respectiva publicação efectuada nos termos dos artigos 33.o,
34.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
11 — Constituição do júri do concurso:
Presidente — Engenheiro José António da Silva Brum, vice-presidente da Câmara.
Vogais efectivos:
Maria de Lurdes Pacheco Branco, técnica superior de 1.a classe.
Susana da Conceição Ponte Rego, chefe de secção.
Vogais suplentes:
Maria das Mercês Medeiros Pacheco Pereira, chefe de secção.
Maria da Graça Medeiros Melo, assistente administrativa especialista.
12 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente 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 discriminação.
13 — Foram cumpridos os pressupostos dos artigos 34.o a 41.o da
Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro.
11 de Setembro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, José
António da Silva Brum.
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CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Aviso n.o 18 188/2007
Concurso interno de acesso geral — referência n.o 4/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-presidente da Câmara Municipal de 30 de Agosto de 2007 e na
sequência do concurso interno de acesso geral aberto através do aviso
publicitado no Diário da República, 2.a série, n.o 117, de 20 de Junho
de 2007, foi nomeada definitivamente, nos termos do n.o 8 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de técnico
profissional especialista principal, a candidata Aida Maria Ledesma
Pedrosa, posicionada no índice 316, escalão 1, devendo a mesma acei-

