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 Aviso (extracto) n.º 2997/2011

Anulação de Procedimento Concursal
Torno público que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro e por meu despacho proferido em 
10/01/2011, determinei a anulação do seguinte procedimento concursal:

Ref. Q) — 1 lugar para a carreira e categoria de Técnico Superior In-
determinado para a área de Engenharia Civil, Divisão de Projectos, Obras 
e Infra -Estruturas, Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 
publicado no Aviso n.º 15217/2010, do Diário da República 2.ª série, 
n.º 147 de 30 de Julho de 2010, Processo n.º 40/02 -07 (2010).

12 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos.

304219699 

 Aviso (extracto) n.º 2998/2011

Anulação de Procedimento Concursal
Torno público que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro e por meu despacho proferido em 
10/01/2011, determinei a anulação do seguinte procedimento concursal:

Ref. D) — 2 lugares para a carreira e categoria de Assistente Técnico 
Determinados para Expediente Geral e Atendimento ao Público, Divisão 
de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, Departamento de Pla-
neamento e Gestão Urbanística, publicado no Aviso n.º 15218/2010, do 
Diário da República, 2.ª série, n.º 147 de 30 de Julho de 2010, Processo 
n.º 40/02 -05 (2010);

12 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos.

304219788 

 Aviso (extracto) n.º 2999/2011

Anulação de Procedimento Concursal
Torno público que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro e por meu despacho proferido em 
10/01/2011, determinei a anulação do seguinte procedimento concursal:

Ref. B) — 2 lugares para a carreira e categoria de Assistente Ope-
racional (Electricista), Indeterminados, Departamento de Energia e 
Ambiente, publicado no Aviso n.º 20844/2010, do Diário da República 
2.ª série, n.º 203 de 19 de Outubro de 2010, Processo n.º 40/02 -10 (2010).

12 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos.

304219917 

 Aviso (extracto) n.º 3000/2011

Anulação de Procedimento Concursal
Torno público que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro e por meu despacho proferido em 
10/01/2011, determinei a anulação do seguinte procedimento concursal:

Ref. B) — 1 lugar para a carreira e categoria de Técnico Superior 
Determinado para a área de Engenharia Civil, Divisão de Planeamento 
Obras e Infra -Estruturas, Departamento de Planeamento e Gestão Ur-
banística;, publicado no Aviso n.º 15218/2010, do Diário da República, 
2.ª série, n.º 147 de 30 de Julho de 2010, Processo n.º 40/02 -05 (2010).

12 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos.

304220142 

 Declaração de rectificação n.º 203/2011
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 20845/2010, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 19 de Outubro de 2010 — pro-
cesso n.º 40/02 -09 (2010), nas referências K), L), M) e N), respeitantes 
ao Parque de Campismo Municipal, rectifica -se que onde constava como 
vogal efectivo Humberto João Prioste Bruno Machado passa a constar 
como vogal efectivo o Dr. Ricardo Manuel Antunes Graça.

12 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos.

304219188 

 Declaração de rectificação n.º 204/2011

Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 20845/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 19 de Outubro de 2010, 

processo n.º 40/02 -09 (2010), na referência G), rectifica -se que onde 
constavam dois lugares indeterminados para a carreira e categoria de 
assistente técnico, acção social, Divisão de Acção Sócio -Cultural, passa 
a constar um lugar indeterminado nestas funções e categoria.

12 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos.

304218742 

 Declaração de rectificação n.º 205/2011
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 20845/2010, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 19 de Outubro de 2010, 
processo n.º 40/02-09 (2010), rectifica-se que, na Ref. L), onde se lê «4 
Lugares para a carreira e categoria de Assistente Operacional (para a 
portaria)» deve ler-se «Dois lugares para a carreira e categoria de as-
sistente operacional (para a portaria)».

12 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos.

304218629 

 Declaração de rectificação n.º 206/2011
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 15217/2010, no Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 147, de 30 de Julho de 2010, processo n.º 40/02 -07 
(2010), na referência H, onde constavam dois lugares indeterminados 
para a carreira e categoria de assistente operacional (condutores de má-
quinas pesadas e veículos especiais), Departamento de Obras Municipais, 
passa a constar um lugar indeterminado nestas funções e categoria.

12 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos.

304218945 

 Declaração de rectificação n.º 207/2011
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 15217/2010, no Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 147, de 30 de Julho de 2010, processo n.º 40/02 -07 
(2010), na referência P, onde constavam dois lugares para a carreira e 
categoria de técnico superior indeterminado (engenharia civil), Divisão 
de Gestão Urbanística e Ordenamento, Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística, passa a constar um lugar indeterminado nestas 
funções e categoria.

12 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Sousa Correia Santos.

304219009 

 Despacho n.º 2073/2011
Por ter sido publicado com inexactidão, torna -se público que, de 

acordo com o despacho do presidente da Câmara de 19 de Janeiro de 
2011, foi anulado o despacho n.º 858/2011, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 7, de 11 de Janeiro.

19 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José 
Correia.

204239681 

 Despacho n.º 2074/2011
Nos termos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto -Lei 

n.º 305/2009, de 23 de Outubro, torna -se público que: a Assembleia 
Municipal de Peniche, em sessão do dia 21 de Dezembro de 2010, 
sobre proposta da Câmara Municipal de Peniche de 7 de Dezembro de 
2010, deliberou: aprovar o modelo de estrutura orgânica hierarquizada 
para o Município de Peniche; aprovar a estrutura nuclear; definir cinco 
unidades orgânicas nucleares e respectivas atribuições e competências, 
designadamente: Departamento Administrativo e Financeiro; Departa-
mento de Planeamento e Gestão Urbanística; Departamento de Obras 
Municipais; Departamento de Energia e Ambiente e Departamento de 
Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social; definir 
o número máximo de unidades orgânicas flexíveis em doze; definir 
o número máximo total de subunidades orgânicas em sete e definir o 
número máximo de equipas de projecto em duas.

Por despacho datado de 29 de Dezembro de 2010, e no uso da compe-
tência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 
11 de Janeiro, foi determinado que na sequência da reorganização das 
respectivas unidades orgânicas se mantenham as comissões de serviço e 
o regime de substituição dos titulares de cargos dirigentes, até ao termo 
das mesmas: José Marcolino Martins Pires, Director do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística; José Alberto Ribeiro Gonçalves, 




