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D. Amélia, 6301 -858 Guarda, nos períodos compreendidos entre as 
09H00 e as 12H00 e as 14H00 e as 17H30, até ao último dia do prazo 
estabelecido neste aviso, ou remetidas pelo correio, por carta registada 
com aviso de receção, para a mesma morada, considerando -se, neste 
caso, apresentado dentro do prazo, se tiver sido expedido até ao termo 
do prazo fixado neste aviso.

20.2 — A formalização da candidatura só pode ser efetuada por estas 
vias, sob pena da sua não consideração.

20.3 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do candidato (nome, estado, data de nas-

cimento, sexo, nacionalidade, número de identificação fiscal, número 
e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão e respetiva data de 
validade, número da cédula profissional, residência, código postal, 
telefone e endereço eletrónico, caso exista);

b) Categoria profissional e estabelecimento ou serviço de saúde a que 
o requerente se encontra a vinculado;

c) Pedido para ser admitido ao procedimento concursal;
d) Identificação do procedimento concursal, mediante menção do nú-

mero, data e página do Diário da República onde se encontra publicado 
o aviso de abertura, bem como carreira, categoria e área profissional a 
que se candidata;

e) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 
como a sua sumária caracterização;

f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 
ao concurso;

g) Menção, sob compromisso de honra, de que o candidato declara 
serem verdadeiros os factos constantes da candidatura.

20.4 — O requerimento deve ser acompanhado de fotocópia legível 
da seguinte documentação:

a) Documento comprovativo da posse do grau de consultor na respe-
tiva área profissional a que respeita o procedimento concursal;

b) Cinco exemplares do Curriculum Vitae que, embora obrigato-
riamente elaborado em modelo europeu, proceda a uma descrição das 
atividades desenvolvidas, devidamente datado, assim como, em todas 
as suas folhas, assinado/rubricado;

c) Cinco exemplares do plano de gestão para discutir na prova prática;
d) Documento comprovativo do vínculo e do tipo de vínculo à sua 

Instituição de origem e do exercício efetivo com a categoria de assistente 
graduado, com indicação da sua duração;

e) Documento comprovativo e atualizado de inscrição na Ordem dos 
Médicos e ter a situação perante a mesma, regularizada;

f) Certificado do registo criminal;
g) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militar ou 

de serviço cívico, quando obrigatório;

21 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no ponto 20.4. 
do presente aviso determina a exclusão dos candidatos com exceção 
dos referidos nas alíneas f) a g) do ponto 20.4 que pode ser substitu-
ída por declaração no requerimento, sob compromisso de honra e em 
alíneas separadas, da situação precisa em que o candidato se encontra 
relativamente a cada um desses requisitos.

22 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

23 — Constituição do júri: O júri do presente procedimento de re-
crutamento tem a composição seguinte:

Presidente: Dr.ª Isabel da Natividade de Carvalho Coelho Cruz An-
tunes, Assistente Graduada Sénior de Medicina Geral e Familiar, per-
tencente ao mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde da Guarda, 
E. P. E.;

1.º Vogal Efetivo: Dr. Luís Filipe Barros Albuquerque, Assistente 
Graduado Sénior de Medicina Geral e Familiar, pertencente ao mapa 
de pessoal do ACES — Dão Lafões;

2.º Vogal Efetivo Dr. José Augusto Lourenço Viegas, Assistente Gra-
duado Sénior de Medicina Geral e Familiar, pertencente ao mapa de 
pessoal da Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E.

1.º Vogal Suplente: Vasco António Simões Cardoso Queirós, Assis-
tente Graduado Sénior de Medicina Geral e Familiar, pertencente ao 
mapa de pessoal Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E.;

2.º Vogal Suplente: Dr. Fernando Monteiro Girão, Assistente Graduado 
Sénior de Medicina Geral e Familiar, pertencente ao mapa de pessoal 
Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E.,

24 — O primeiro vogal efetivo substitui o presidente nas suas faltas 
e impedimentos.

14 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Prof. Doutor Carlos Manuel da Silva Rodrigues.
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PARTE H

 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE

Regulamento n.º 92/2016
Para os devidos efeitos, torna -se publico que, em conformidade com 

o disposto no artigo 15.º da Lei n.º 77/2015, de 29 de julho, o Conselho 
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, em reunião 
realizada a 17 de dezembro de 2015, aprovou o Regulamento Interno e 
o Organograma da Comunidade Intermunicipal do Oeste.

Regulamento Interno

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Princípios

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços intermu-
nicipais da OesteCIM orientam -se, nos termos da Lei n.º 77/2015, de 
29 de julho, pelos seguintes princípios:

a) Unidade e eficácia da ação;
b) Aproximação dos serviços aos cidadãos;
c) Desburocratização;

d) Racionalização de meios;
e) Administração aberta, participação dos municípios através do per-

manente conhecimento dos processos que lhes digam respeito e das 
formas de associação às decisões consentidas por Lei;

f) Eficiência na afetação dos recursos públicos;
g) Melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado;
h) Garantia da participação dos cidadãos;
i) Demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade adminis-

trativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 2.º

Objetivos Gerais

1 — Sem prejuízo das competências transferidas ou delegadas pelo 
Estado e o exercício em comum das competências delegadas pelos 
municípios, a OesteCIM tem por fim a prossecução dos seguintes fins 
públicos:

a) Promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvol-
vimento económico, social e ambiental do território abrangido;

b) Articulação dos investimentos municipais de interesse intermu-
nicipal;

c) Participação na gestão dos programas comunitários em execução;
d) Planeamento das atuações de entidades públicas, de carácter su-

pramunicipal.
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2 — A OesteCIM assegura, igualmente, a articulação das atuações 
entre os municípios e os serviços da administração central, nas seguintes 
áreas:

a) Redes de abastecimento público, infraestruturas de saneamento 
básico, tratamento de águas residuais e resíduos urbanos;

b) Rede de equipamentos de saúde;
c) Rede educativa e de formação profissional;
d) Ordenamento do território, conservação da natureza e recursos 

naturais;
e) Segurança e proteção civil;
f) Mobilidade e transportes;
g) Redes de equipamentos públicos;
h) Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural;
i) Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer.

3 — Cabe também à OesteCIM designar os representantes das au-
tarquias locais em entidades públicas e entidades empresariais sempre 
que a representação tenha natureza intermunicipal.

4 — Para assegurar a realização das suas atribuições, a OesteCIM 
pode, nos termos da legislação aplicável:

a) Criar e explorar serviços próprios;
b) Criar ou participar em associações, empresas, cooperativas e fun-

dações;
c) Associar -se com outras entidades públicas, privadas ou do setor 

social e cooperativo;
d) Constituir empresas intermunicipais.

Artigo 3.º
Competências e Funções comuns aos serviços

Para além dos atos e operações materiais de mero expediente e os que 
não conduzem à formação da vontade dos órgãos da OesteCIM, tendo 
sempre em consideração a necessidade de desempenho célere e atento 
das solicitações dos municípios, constituem funções comuns de todas 
as unidades orgânicas:

a) Elaborar e propor para aprovação as instruções, circulares e direti-
vas que entendam necessárias ao bom funcionamento dos serviços;

b) Colaborar na preparação das Opções do Plano, Orçamento e Re-
latório de Gestão;

c) Observar escrupulosamente a disciplina legal ou regulamentar 
dos procedimentos administrativos, comuns ou especiais, em que in-
tervenham;

d) Proceder à elaboração das minutas de propostas de decisão ou 
deliberação dos órgãos sobre assuntos que delas careçam;

e) Assegurar uma rigorosa, plena e atempada execução das decisões 
ou deliberações dos órgãos;

f) Difundir de forma célere e eficaz a informação que produz, após 
sua aprovação, que se revele necessária ao funcionamento de outros 
serviços;

g) Propor a definição de metodologias e regras que visem minimizar 
as despesas com o seu funcionamento.

Artigo 4.º
Dever de informação

1 — Todos os trabalhadores têm o dever de conhecer as decisões 
e deliberações tomadas pelos órgãos da OesteCIM nos assuntos 
que respeitem às competências das unidades orgânicas em que se 
integram.

2 — Compete em especial aos titulares dos lugares de direção e chefia 
instituir as formas mais adequadas de dar publicidade às deliberações 
e decisões dos órgãos da OesteCIM.

Artigo 5.º
Direção e coordenação

A direção e coordenação dos serviços intermunicipais, sem prejuízo 
das competências do Conselho Intermunicipal, competem ao Secreta-
riado Executivo.

Artigo 6.º
Prestação de serviços

1 — A prestação de serviços de carácter externo, remunerada ou não, 
a edição e venda de publicações e outros trabalhos realizados através 
da estrutura orgânica obedecem aos critérios e às tabelas de preços 
aprovadas por deliberação do Conselho Intermunicipal.

2 — Os preços fixados nos termos do número anterior têm, pelo 
menos, de ser iguais ao custo de produção.

CAPÍTULO II

Organização dos Serviços

Artigo 7.º

Modelo

A organização interna dos serviços da Comunidade Intermunicipal 
do Oeste (OesteCIM) adota o modelo de estrutura mista.

Artigo 8.º

Secretariado Executivo

1 — Sem prejuízo do disposto na lei, compete ao secretariado exe-
cutivo intermunicipal:

a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho intermunicipal os 
planos necessários à realização das atribuições intermunicipais;

b) Participar, com outras entidades, no planeamento que diretamente 
se relacione com as atribuições da comunidade intermunicipal, emitindo 
parecer a submeter a apreciação e deliberação do conselho intermuni-
cipal;

c) Assegurar a articulação entre os municípios e os serviços da ad-
ministração central;

d) Colaborar com os serviços da administração central com compe-
tência no domínio da proteção civil e com os serviços municipais de 
proteção civil, tendo em vista o cumprimento dos planos de emergên-
cia e programas estabelecidos, bem como nas operações de proteção, 
socorro e assistência na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 
catástrofe;

e) Participar na gestão de programas de desenvolvimento regional e 
apresentar candidaturas a financiamentos através de programas, projetos 
e demais iniciativas;

f) Preparar para o conselho intermunicipal a proposta do plano de 
ação e a proposta do orçamento, assim como as respetivas propostas 
de alteração e revisão;

g) Executar as opções do plano e o orçamento;
h) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encar-

gos e a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, 
cuja autorização de despesa se encontre abaixo do limite definido pelo 
conselho intermunicipal;

i) Alienar bens imóveis em hasta pública, por autorização do conselho 
intermunicipal;

j) Preparar para o conselho intermunicipal a norma de controlo interno, 
bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da 
comunidade intermunicipal e respetiva avaliação e ainda os documentos 
de prestação de contas;

k) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse intermuni-
cipal, em parceria com entidades da administração central;

l) Elaborar e submeter à aprovação do conselho intermunicipal 
projetos de regulamentos com eficácia externa da comunidade inter-
municipal;

m) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços, cuja autori-
zação de despesa se encontre abaixo do limite definido pelo conselho 
intermunicipal;

n) Dirigir os serviços intermunicipais;
o) Alienar bens móveis, dependente de autorização quando o valor se 

encontre acima do limite definido pelo conselho intermunicipal;
p) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração 

central;
q) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração 

central;
r) Enviar ao Tribunal de Contas as contas da comunidade intermu-

nicipal;
s) Executar projetos de formação dos recursos humanos dos muni-

cípios;
t) Executar projetos de apoio à gestão municipal;
u) Exercer as competências delegadas nos termos dos contratos pre-

vistos no artigo 120.º;
v) Assegurar o cumprimento das deliberações do conselho intermu-

nicipal;
w) Apresentar propostas ao conselho intermunicipal sobre matérias 

da competência deste;
x) Exercer as demais competências legais.

2 — As competências previstas nas alíneas b), c), d), k), p) e q) do 
número anterior são exercidas por delegação do conselho intermuni-
cipal.
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Artigo 9.º
Estruturas formais

1 — Os serviços organizam -se de acordo com a estrutura das seguintes 
categorias de unidades orgânicas de carácter flexível:

a) Estrutura flexível — integra as seguintes unidades e subunidades 
orgânicas:

I. Divisões intermunicipais — concorrem para o número máximo de 
unidades orgânicas flexíveis fixado pelo Conselho Intermunicipal e são 
lideradas por titulares de cargos de direção intermédia de 2.º Grau;

II. Estruturas de Projeto — concorrem para o número máximo de 
unidades orgânicas flexíveis fixado pelo Conselho Intermunicipal e 
são lideradas por titulares de cargos de direção intermédia de 3.º Grau, 
designados por Chefe de Estrutura de Projeto;

2 — Podem ainda ser criadas equipas multidisciplinares, nos termos 
da lei, por deliberação fundamentada do Conselho Intermunicipal, até 
ao limite de duas.

Artigo 10.º
Estruturas informais

1 — Sem prejuízo do aludido no artigo anterior, podem ser criadas, por 
despacho do Secretariado Executivo, estruturas informais no âmbito das 
atividades de estudo, apoio à gestão da OesteCIM, designadamente:

a) Comissões;
b) Conselhos;
c) Grupos de trabalho;
d) Grupos de missão;
e) Núcleos de apoio administrativo;
g) Outras estruturas informais.

2 — A decisão referida no número anterior deve explicitar os do-
mínios de atuação de cada estrutura informal e privilegiar formas de 
organização flexíveis, por objetivos, em consonância com os planos de 
atividades anuais.

3 — Para cada estrutura informal deve ser nomeado um responsável 
por despacho do Primeiro Secretário.

4 — Ao responsável referido no ponto anterior não pode ser atribuída 
qualquer remuneração adicional.

5 — Os responsáveis informais não são considerados “Dirigentes 
Intermédios”, devendo no entanto colaborar de forma ativa e diligente 
com os avaliadores formais através, designadamente, de contributos 
escritos adequados a uma efetiva e justa avaliação do desempenho dos 
trabalhadores que coordenem.

Artigo 11.º
Divisões intermunicipais

1 — São divisões intermunicipais:
a) Divisão Económica e Financeira;
b) Divisão Recursos Humanos, Capacitação e Projetos.

2 — As atribuições e competências específicas das unidades orgânicas 
flexíveis constam das fichas de caracterização anexas.

Artigo 12.º
Competências genéricas das divisões intermunicipais

1 — Constituem competências genéricas das divisões intermunicipais 
e especiais, bem como deveres dos respetivos dirigentes, nos domínios 
de atuação que lhes venham a ser cometidos, sem prejuízo de outras 
acometidas por lei:

a) Definir metodologias e adotar procedimentos que visem minimizar 
as despesas de funcionamento;

b) Desenvolver todas as ações e tomar as providências necessárias para 
assegurar o desenvolvimento de todas as atividades aprovadas;

c) Efetuar levantamentos recorrentes das necessidades, proceder 
à sua análise e formular as propostas para eliminação das carências 
detetadas;

d) Elaborar a programação operacional da atividade e submetê -la à 
aprovação superior;

e) Elaborar e manter atualizados os documentos estratégicos legal-
mente consignados;

f) Elaborar e submeter à aprovação do Secretariado Executivo as 
diretivas e as instruções necessárias ao correto exercício da respetiva 
atividade;

g) Colaborar na elaboração e no controlo de execução das Grandes 
Opções do Plano e do orçamento e assegurar os procedimentos neces-
sários ao bom funcionamento do sistema de gestão da OesteCIM;

h) Articular as atividades dos serviços e promover a cooperação 
interfuncional, devendo garantir a realização sistemática e regular de 
contactos e reuniões de trabalho entre as unidades orgânicas, com vista 
à concertação das ações entre si;

i) Apresentar relatórios anuais, que devem conter, obrigatoriamente, 
informação relativa às medidas tomadas e os resultados alcançados 
no âmbito do desenvolvimento organizacional, da modernização e 
inovação administrativa e tecnológica e da valorização dos recursos 
humanos;

j) Observar escrupulosamente o regime legal ou regulamentar dos 
procedimentos administrativos, comuns ou especiais, em que inter-
venham;

k) Assegurar uma rigorosa, plena e tempestiva execução dos despachos 
do Secretariado Executivo e deliberações dos órgãos intermunicipais;

l) Difundir, de forma célere e eficaz, a informação que produza e 
se revele necessária ao funcionamento de outros serviços, garantindo 
a devida articulação dos serviços e racionalização dos circuitos admi-
nistrativos;

2 — Os titulares dos cargos de direção exercem, igualmente, na res-
petiva unidade orgânica, as seguintes competências:

a) Submeter a despacho do Secretariado Executivo, devidamente 
instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução;

b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a 
correspondência a eles referente;

c) Propor ao Secretariado Executivo tudo o que seja do interesse dos 
órgãos intermunicipais;

d) Colaborar na elaboração dos relatórios e contas;
e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo Secretariado 

Executivo e propor as soluções adequadas;
f) Promover a execução das decisões do Secretariado Executivo e das 

deliberações dos órgãos intermunicipais nas matérias que interessam à 
respetiva unidade orgânica que dirige.

3 — Compete ainda aos titulares de cargos de direção:
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 ser-

viços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 
prossecução dos resultados obtidos e 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 procedi-
mentos 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 
do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais ade-
quados 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 
pelos trabalhadores;

h) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalha-
dores, 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 referidas 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 con-
fidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos 
interessados.
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Artigo 13.º
Estruturas de projeto

1 — Podem ser criadas até duas Estruturas de Projeto, adequadas à 
especificidade da gestão de determinados projetos.

2 — No âmbito do presente Regulamento é criada a Estrutura de 
Projeto Controlo e Gestão da Contratualização, que tem como objetivos 
genéricos:

a) O planeamento e controlo;
b) A gestão e avaliação de candidaturas;
c) A gestão de pedidos de pagamento;
d) As verificações no local (físicas e documentais);
e) O apoio jurídico.

3 — Os objetivos específicos das Estruturas de Projeto constam das 
respetivas fichas de caracterização, que constituem, a todo o tempo, 
anexos ao presente Regulamento.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, as alterações efe-
tuadas às fichas consideram -se automaticamente integradas, não sendo 
necessário proceder à alteração do presente Regulamento.

Artigo 14.º
Núcleo de Apoio Institucional e Jurídico

1 — O Núcleo de Apoio Institucional e Jurídico é a estrutura informal 
responsável pelo apoio direto aos órgãos intermunicipais, designada-
mente quanto à organização das reuniões e elaboração das respetivas 
atas.

2 — Compete a este Núcleo:
a) Prestar assessoria e apoio técnico ao desenvolvimento das compe-

tências do Conselho Intermunicipal, coadjuvando -o no que se revelar 
necessário para a prossecução das suas atribuições;

b) Assessorar o Secretariado Executivo nos domínios da preparação 
da sua atuação administrativa e de gestão, recolhendo e tratando a 
informação a isso necessária;

c) Proceder aos estudos e elaborar as informações ou pareceres ne-
cessários à tomada das decisões que caibam no âmbito da competência 
própria ou delegada do Secretariado Executivo, bem como à formulação 
das propostas a submeter ao Conselho Intermunicipal ou a outros órgãos 
nos quais o Presidente do Conselho Intermunicipal tenha assento, por 
atribuição legal ou representação institucional da OesteCIM;

d) Assegurar a representação do Primeiro Secretário nos atos que 
este determinar;

e) Organizar a agenda e desempenhar outras tarefas que lhe sejam 
diretamente atribuídas pelo Secretariado Executivo, dentro do respetivo 
âmbito de atuação;

f) Promover a divulgação nos serviços, de normas e diretrizes gené-
ricas superiormente aprovadas;

g) Promover a recolha, compilação, organização, tratamento e envio 
aos restantes serviços e aos Municípios associados, de informação técnica 
e jurídica com interesse para as suas atividades;

h) Executar as tarefas que, no âmbito das suas atribuições, lhes sejam 
superiormente solicitadas.

CAPÍTULO III

Pessoal

Artigo 15.º
Mapa de pessoal

1 — A OesteCIM dispõe do mapa de pessoal que indica o número 
de postos de trabalho, bem como os respetivos perfis e os conteúdos 
funcionais das diferentes áreas e estruturas.

2 — A afetação de pessoal a cada unidade orgânica cabe ao Secreta-
riado Executivo Intermunicipal da OesteCIM, de acordo com as suas 
competências de direção dos serviços.

3 — A distribuição e a mobilidade dos trabalhadores, dentro de cada 
unidade orgânica ou de cada serviço é da competência do dirigente ou 
chefia.

Artigo 16.º
Direção e chefia

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

2 — As unidades orgânicas que não disponham de lugares de direção 
ou de chefia são coordenadas pelo funcionário designado, para o efeito, 

pelo Secretariado Executivo, de acordo com as suas competências de 
direção dos serviços.

CAPÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 17.º
Criação e instalação das unidades orgânicas

As unidades que constituem a estrutura orgânica constante do pre-
sente regulamento, consideram -se criadas com a aprovação do presente 
regulamento.

Artigo 18.º
Aplicação do regulamento

As dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente regula-
mento são resolvidas por deliberação do Secretariado Executivo, sempre 
que a lei seja omissa nessa matéria.

Artigo 19.º
Entrada em vigor

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

14 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho Intermunicipal, 
Pedro Miguel Ferreira Folgado.
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 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso n.º 931/2016

1.ª Alteração Simplificada ao Plano Diretor Municipal
de Almodôvar

António Manuel Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Almodôvar:

Torna público que, por deliberação da Assembleia Municipal, datada 
de 27 de novembro de 2015, foi aprovada, por unanimidade, a alteração 
simplificada do Plano Diretor Municipal de Almodôvar, sob proposta da 
Câmara Municipal, em cumprimento da deliberação, tomada na reunião 
pública de 18 de novembro de 2015, encontrando -se concluído o pro-
cesso de elaboração do plano, nos termos do artigo 191.º do Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio.

A alteração refere -se unicamente à supressão de um arruamento público 
previsto na Carta de Ordenamento Urbano da vila de Almodôvar.


