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Artigo 36.º
Cargos Dirigentes

1 — Os cargos dirigentes da AML são os seguintes:
a) Diretores de Departamento, cargo de direção intermédia de 1.º grau;
b) Chefe de Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau;
c) Chefe de Equipa Multidisciplinar ou Coordenador de Equipa de 

projeto, equiparado a Chefe de Divisão, cargo de direção intermédia 
de 2.º grau.

2 — Os lugares de direção e chefia são providos de acordo com as 
regras legais em vigor.

3 — O estatuto remuneratório dos titulares dos lugares de direção é 
o aplicável à administração local.

4 — Aos titulares de cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus 
serão abonadas despesas de representação.

5 — Aos dirigentes das entidades intermunicipais é aplicável, subsi-
diariamente, o regime jurídico dos dirigentes das autarquias locais.

6 — As unidades orgânicas que não disponham de lugares de direção 
ou de chefia são coordenadas pelo trabalhador designado, para o efeito, 
pelo Primeiro -Secretário da Comissão Executiva da AML, de acordo 
com as suas competências delegadas de direção dos serviços.

7 — O pessoal de direção e de chefia responde perante o Primeiro-
-Secretário Metropolitano da Comissão Executiva da AML pela orien-
tação do respetivo serviço.

Artigo 37.º
Competências do pessoal dirigente

1 — Os titulares dos cargos de direção, doravante designados por 
cargos dirigentes, exercem, na respetiva unidade orgânica, as seguintes 
competências:

a) Submeter a despacho do superior hierárquico, devidamente instruí-
dos e informados, os assuntos cuja decisão seja da sua competência;

b) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional 
e dos relatórios e contas;

c) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo Primeiro-
-secretário Metropolitano, e propor as soluções adequadas;

d) Promover a execução das decisões dos órgãos metropolitanos nas 
matérias da competência da unidade orgânica que dirigem.

2 — Compete ainda aos titulares dos cargos dirigentes:
a) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, 

tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos;
b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos servi-

ços na sua dependência, com vista à execução dos planos de atividades 
e à prossecução dos resultados a alcançar;

c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da 
prestação dos serviços na sua dependência;

d) Gerir, com rigor e eficiência, os recursos humanos, patrimoniais 
e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e 
adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e 
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

e) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua uni-
dade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz 
prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos des-
tinatários;

f) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, 
apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando -lhes os ade-
quados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício 
das suas funções, bem como os procedimentos mais adequados ao 
incremento da qualidade do serviço a prestar;

g) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as 
normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e 
esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do 
serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades 
por parte dos trabalhadores;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, 
em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um 
se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;

i) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores 
da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações de formação 
consideradas adequadas ao suprimento das respetivas necessidades, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

j) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores da 
sua unidade orgânica;

k) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na 
respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria classifi-
cada, bem como a restituição de documentos aos interessados.

3 — Os titulares dos cargos dirigentes podem delegar ou subdele-
gar nos titulares de cargos de direção de nível e grau inferior as suas 
competências, com a faculdade de subdelegação, desde que exista a 
correspondente autorização do delegante ou subdelegante.

Artigo 38.º
Afetação de trabalhadores

A afetação/reafetação dos trabalhadores do mapa de pessoal, no âm-
bito da nova estrutura orgânica, é efetuada por despacho do Primeiro-
-Secretário Metropolitano.

Artigo 39.º
Revogação da anterior estrutura e organização 

dos Serviços Metropolitanos
É revogado o anterior Regulamento dos Serviços da Área Metropo-

litana, publicado por Aviso n.º 13482/2014, no Diário da República 
n.º 238, 2.ª série, de 2014 -12 -10 e alterado por Aviso n.º 7826/2015, 
publicado no Diário da República n.º 136, 2.ª série, de 2015 -07 -15.

Artigo 40.º
Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

ANEXO I

Organograma
Representação gráfica da estrutura dos Serviços Metropolitanos da 

AML, que representa os elementos que os constituem, as relações entre 
eles e as suas funções e dependências. 
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 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Aviso n.º 440/2016
Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda, torna público, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo, que, a Câmara Municipal deliberou, 
em reunião realizada no dia 5 de janeiro de 2016, submeter a consulta 
pública, pelo prazo de 30 dias, contados do dia seguinte ao da publica-
ção do presente Aviso, a proposta da 1.ª Revisão do Regulamento do 
Orçamento Participativo de Águeda, e cujo texto pode ser consultado 
no site da Câmara Municipal de Águeda (www.cm -agueda.pt) ou no 
GAM — Gabinete de Atendimento ao Munícipe, situado nos Paços 
do Concelho.

Convidam -se todos os interessados a remeter por escrito à Câmara 
Municipal de Águeda as eventuais reclamações, sugestões, observações 
e propostas dentro do período atrás mencionado, dirigidas ao Presidente 
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da Câmara Municipal de Águeda, Praça do Município, 3754 -500 Águeda, 
ou para o email opagueda@cm -agueda.pt.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros de igual 
teor, que vão ser afixados nos locais públicos habituais.

5 de janeiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil 
Nadais.

309245732 

 MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

Aviso n.º 441/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do 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 do procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, para 
ocupar três postos de trabalho de Assistente Operacional (jardinagem) 
do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114 de 15 de junho de 2015, 
e homologada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 
28/12/2015 se encontra afixada no Edifício da Câmara Municipal de 
Aljustrel e disponível em www.mun -aljustrel.pt.

28 de dezembro de 2015. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Carlos Teles.

309241852 

 Aviso n.º 442/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria 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 do procedimento concursal comum para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para ocu-
par um posto de trabalho de Técnico Superior (Educação e Intervenção 
Comunitária) do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, aberto por 
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89 de 8 de maio de 
2015, e homologada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 
de 28/12/2015 se encontra afixada no Edifício da Câmara Municipal de 
Aljustrel e disponível em www.mun -aljustrel.pt.

30 de dezembro de 2015. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Carlos Teles.

309242419 

 Aviso n.º 443/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do 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 do procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, para 
ocupar um posto de trabalho de Técnico Superior (arquitetura) do mapa 
de pessoal desta Câmara Municipal, aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 81 de 27 de abril de 2015, e homologada por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 04/12/2015 se encontra 
afixada no Edifício da Câmara Municipal de Aljustrel e disponível em 
www.mun -aljustrel.pt.

31 de dezembro de 2015. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Carlos Teles.

309242695 

 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso (extrato) n.º 444/2016

Lista unitária de ordenação final dos candidatos

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação torna -se pública a 
Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados relativa ao 
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado, para ocupação de um posto 
de trabalho da categoria/carreira de assistente operacional (eletricista), 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 210, de 27 de outubro 
de 2015:

1 — Nuno Manuel Marques Varela — 14,96 valores;
2 — José Manuel Dias Rodrigues — 13,04 valores.

A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por meu despacho 
de 23 de dezembro de 2015 foi notificada aos candidatos, encontrando-
-se afixada em local visível e público das instalações do Edifício -Sede 
desta Câmara Municipal e disponibilizada na página eletrónica em 
www.cm-almodovar.pt, nos termos dos n.os  4, 5 e 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

Do despacho de homologação da referida Lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do artigo 39.º da referida 
Portaria.

4 de janeiro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota.

309246972 

 MUNICÍPIO DA BATALHA

Aviso n.º 445/2016

Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento
dos Estabelecimentos de Comércio, Serviços e Restauração

do Concelho da Batalha — publicação de planta de localização
Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos, Presidente da Câmara Munici-

pal da Batalha, torna público, em aditamento ao Regulamento Municipal 
dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Comércio, Ser-
viços e Restauração do Concelho da Batalha (Regulamento n.º 884/2015) 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 249 de 22/12/2015, a 
planta de localização a que alude a alínea f)do n.º 2 do artigo 7.º do 
citado Regulamento.

23 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal da 
Batalha, Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos. 
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Planta de Localização - alínea f) do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento municipal dos horários de
funcionamento dos estabelecimentos de comércio, serviços e restauração do concelho da Batalha

Zona confinada a norte pela Rua Nossa Senhora do Caminho,Rotunda do Emigrante e
Rua da Ponta Nova; a poente pela Avenida D. Nuno Álvares Pereira,Mosteiro de Santa Maria da Vitória;
a sul pela Rotunda deTrujillo e EN 356 - Variante da Batalha
e a nascente pelo Rio Lena

MUNICIPIO DA BATALHA
DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E OBRAS MUNICIPAIS

Setor Técnico de Planeamento e SIG
4 de agosto de 2015

Fonte: IgeoE - Série Cartográfica Nacional -
Carta Militar de Portugal 1:25000 - Série M888 - Folha 308 (2004)
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