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PARTE J1

 FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 3508/2016
Por despacho da Diretora -Geral da Autoridade Tributária e Adua-

neira (AT), de 2016.03.02, foi determinada a alteração da compo-
sição do júri do procedimento concursal para o cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, Diretor de Serviços de Auditoria Interna 
(DSAI), aberto pelo Aviso n.º 10707/2015, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 184, de 21 de setembro de 2015, pas-
sando o júri do referido procedimento concursal a ter a seguinte 
composição:

Licenciada Ana Paula Sousa Caliço Raposo, Subdiretora -geral da 
Área Aduaneira da AT;

Licenciado Serafim Rodrigues Pereira, Diretor de Serviços de Con-
sultadoria Jurídica e Contencioso (DSCJC);

Professora Doutora Inês Maria Galvão Teles F. F. Pinto, Instituto 
Superior de Economia e Gestão.

Esta alteração da constituição do júri acontece em virtude de se ter 
verificado a impossibilidade da Sra. Presidente, continuar a ser membro 
do Júri do mencionado procedimento concursal.

8 de março de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
209421097 

 MUNICÍPIO DA BATALHA

Aviso n.º 3509/2016

Procedimento concursal para provimento de um lugar de direção 
intermédia de 2.º grau

Chefe de Divisão de Manutenção e Exploração
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, 

alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30/08, 64 -A/2008, de 31/12, 
3 -B/2010, de 28/04, e 64/2011, de 22/12, aplicável à Administração 
Local por força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, de 29/08, faz -se 
público que a Câmara Municipal da Batalha, vai proceder à abertura, 
pelo prazo de 10 dias úteis na bolsa de emprego público (BEP), o 
procedimento concursal para recrutamento de um Chefe de Divisão de 
Manutenção e Exploração, cargo de direção intermédia de 2.º Grau, 
conforme previsto no Regulamento Orgânico do Município, publi-
cado por Despacho n.º 3392/2015, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 64, de 01 de abril de 2015.

2 — A indicação dos respetivos requisitos de provimento, conteúdo 
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de 
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt.

29 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Frazão Batista dos Santos.

309403399 

 Aviso n.º 3510/2016

Procedimento concursal para provimento de um lugar de direção 
intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão

de Ordenamento do Território e de Obras Municipais
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, 

alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30/08, 64 -A/2008, de 31/12, 3 -B/2010, 
de 28/04, e 64/2011, de 22/12, aplicável à Administração Local por força 
do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, de 29/08, faz -se público que a Câmara 
Municipal da Batalha, vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias 
úteis na bolsa de emprego público (BEP), o procedimento concursal 
para recrutamento de um Chefe de Divisão de Ordenamento do Terri-
tório e de Obras Municipais, cargo de direção intermédia de 2.º Grau, 
conforme previsto no Regulamento Orgânico do Município, publicado 
por Despacho n.º 3392/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, 
de 01 de abril de 2015.

2 — A indicação dos respetivos requisitos de provimento, conteúdo 
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de 
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt.

29 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Frazão Batista dos Santos.

309403317 

 MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

Aviso n.º 3511/2016

Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida, Presidente da Câmara 
Municipal de Valpaços, torna público que:

1 — Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro, na sua redação ulterior, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, por Despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Valpaços, datado de 30 de setembro de 2015, 
foi determinada a abertura dos seguintes procedimentos concursais, 
por deliberação em reunião ordinária da Câmara Municipal, de 2 de 
dezembro de 2015, e posteriormente em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, de 21 de dezembro de 2015, foi aprovada a constituição dos 
respetivos júris:

Procedimento Concursal A — Provimento do cargo de direção inter-
média de 1.º grau para o Departamento de Obras Municipais;

Procedimento Concursal B — Provimento do cargo de direção 
intermédia de 1.º grau para o Departamento de Educação, Cultura 
e Desporto;

Procedimento Concursal C — Provimento do cargo de direção inter-
média de 1.º grau para o Departamento de Urbanismo e Ambiente;

Procedimento Concursal D — Provimento do cargo de direção inter-
média de 2.º grau para a Divisão Administrativa;

Procedimento Concursal E — Provimento do cargo de direção inter-
média de 2.º grau para a Divisão da Ação Social.

2 — Forma de provimento: Nomeação em regime de comissão de 
serviço, pelo período de três anos, eventualmente renovável por iguais 
períodos de tempo.

3 — Área de atuação/conteúdo funcional: Traduz -se no exercício 
das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, no âmbito das competências previstas para as unidades 
orgânicas nucleares e flexíveis postas a concurso e definidas no Re-
gulamento da organização dos serviços municipais do Município de 
Valpaços, publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, em 
22 de setembro de 2015, sem prejuízo de outras competências que 
lhe venham a ser cometidas no âmbito da regulamentação interna 
dos serviços e eventualmente as que lhe forem delegadas nos termos 
da lei:

Procedimento Concursal A — As competências previstas no ar-
tigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, em articulação com 
as competências estabelecidas para a unidade orgânica nuclear De-
partamento de Obras Municipais (DOM) definidas no artigo 3.º do 
Anexo I do Regulamento da organização dos serviços municipais, 
competindo ao respetivo Diretor dirigir e coordenar toda a atividade 
relativa com este departamento, superintender nas secções de Apoio 
Administrativo e Secção de Águas e Saneamento, Armazém e Viaturas, 
e articular o Departamento com os outros serviços, propor a definição 
das linhas programáticas da atividade do Departamento, executar os 
projetos do plano de atividades que lhe sejam cometidos, colaborar 
no planeamento global das atividades da administração municipal, 
conservar a rede viária urbana e rural e executar atividades concer-
nentes à construção e conservação das obras de abastecimento de 
água e esgotos;

Procedimento Concursal B — As competências previstas no ar-
tigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, em articulação com as com-
petências estabelecidas para a unidade orgânica nuclear Departamento de 
Educação, Cultura e Desporto (DECD) definidas no artigo 8.º do Anexo I 
do Regulamento da organização dos serviços municipais, competindo ao 
respetivo Diretor dirigir, coordenar, planificar e desenvolver de forma 
integrada as atividades que se enquadrem nos domínios da educação, 
cultura, desporto e turismo;


