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22 — Homologação da lista de ordenação final: Após homologação, a 
lista unitária de ordenação final dos candidatos é afixada em local visível 
e público das instalações do Município de Estremoz, disponibilizada na 
sua página eletrónica, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do 
Diário da República com informação sobre a sua publicitação.

23 — Júri do procedimento concursal
23.1 — Competências
Compete, designadamente, ao Júri:

a) Dirigir todas as fases do procedimento concursal;
b) Fixar os parâmetros de avaliação e a ponderação de cada um dos 

métodos de seleção a utilizar;
c) Fixar a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos métodos 

de seleção;
d) Exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de do-

cumentos comprovativos das suas declarações.

Das deliberações do Júri são lavradas atas, a facultar aos candidatos 
sempre que o solicitem.

23.2 — Composição:

Presidente: Maria Helena Galego Borges Mourinha, Técnica Superior 
do mapa de pessoal, do Município de Estremoz;

1.º vogal efetivo: Paula Maria Lopes Santos Ribeiro Gonçalves, Téc-
nica Superior do mapa de pessoal do Município de Estremoz;

2.º vogal efetivo: Baptista António Marchante Catita; Chefe de Divisão 
Administrativa, Financeira e de Desenvolvimento Social e Cultural do 
Município de Estremoz;

1.º vogal suplente: Hugo Alexandre Nunes Guerreiro, Técnico Supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Estremoz;

2.º vogal suplente: Hélia de Jesus Xarepe Passa Bernardo, Técnica 
Superior do mapa de pessoal do Município de Estremoz;

23.3 — Em todos os concursos o primeiro vogal efetivo substitui o 
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos, e os vogais suplentes 
substituem os vogais efetivos.

24 — Os candidatos com deficiência têm preferência em igualdade 
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer sobre qualquer outra 
preferência legal, nos termos do artigo 9.º, e por remissão, do n.º 3 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

25 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
o Município de Estremoz, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

26 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.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, o presente aviso será publicitado na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente 
publicação, a partir da data de publicação, no Diário da República, na 
Página eletrónica do Município de Estremoz e por extrato, num jornal 
de expansão nacional, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da 
mesma data.

14 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe 
Pereira Mourinha.

309194638 

 MUNICÍPIO DE GOUVEIA

Louvor n.º 1516/2015
A Ex.ma Sr.ª Dr.ª Alice Oliveira Ferrão, fez parte do quadro do Mu-

nicípio de Gouveia ao longo de 49 anos. Desempenhou funções como 
Assistente Administrativa, Assessora Autárquica e desde dezembro de 
1988 assumiu o papel de Chefe de Divisão até à sua aposentação que 
ocorreu em 31 de julho de 2015.

Reconhece -se o seu trabalho profícuo e constante, demonstrando uma 
disponibilidade permanente e uma assaz preocupação pelas questões da 
vida autárquica e sobretudo pelo equilibro financeiro da autarquia.

Demonstrou grande isenção e manteve sempre um diálogo transversal. 
Sempre lutou e se esforço por se tornar cada vez melhor e mais capaci-
tada, sendo por todos reconhecida como exemplo.

Sempre desempenhou as suas funções de forma extraordinariamente 
profissional, responsável, dedicada, competente e eficaz.

Detentora de enorme capacidade de planeamento, muito organizada e 
deveras atenta ao desenvolvimento da actividade dos órgãos e serviços 

que integram o Município de Gouveia, mas também das emergentes 
vicissitudes inerentes à evolução dos procedimentos decorrentes das 
alterações organizacionais e legais, a Dr.ª Alice Ferrão revelou, a todo 
tempo, extraordinário desempenho, excepcionais qualidades e virtudes 
profissionais.

Dotada de apurada rectidão e integridade, provado esforço e grande 
dedicação ao serviço. Estas suas qualidades concretizaram -se num 
desempenho notável e de elevado mérito, numa responsável e sã ca-
maradagem com todos quantos com ela trabalharam, atributos que, 
insofismavelmente, evidenciam o seu espírito de equipa e o vincado 
cunho de líder, presente no decorrer do seu percurso profissional de 
mais de quatro décadas, no qual sempre soube granjear grande respeito 
e admiração por parte dos seus superiores e colaboradores.

Reputam -se os serviços prestados pela Ex.ma Sr.ª Dr.ª Alice Oliveira 
Ferrão, como relevantes, distintos e dignos de apreço público, con-
tribuindo com o seu desempenho para o prestígio do Município de 
Gouveia.

Assim, considerando, deliberou a Assembleia Municipal de Gouveia 
em 21.09.2015 e a Câmara Municipal em 12.11.2015, homenagear a 
ilustre Dr.ª Alice Oliveira Ferrão com um Voto de Louvor a publicar 
nos locais de estilo e ainda no Diário da República.

14 de dezembro de 2015. — O Vereador Permanente responsável pela 
gestão de recursos humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.

309194281 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Aviso n.º 15317/2015
Para os devidos efeitos se torna público nos termos das alíneas a) e d), 

n.º 1 do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, respetivamente, a 
mudança definitiva de serviço da trabalhadora Sandra Conceição Novais 
Silva, Assistente Técnica, com efeitos a 5 de novembro de 2015, bem 
como a cessação da relação jurídica de emprego público, por tempo 
indeterminado, das trabalhadoras infra referidas.

Célia Natália Ribeiro Cardoso, Assistente Operacional, por denúncia 
do contrato com efeitos a 10 de outubro de 2015.

Maria Glória Mendes Peixoto, Assistente Operacional, por exoneração 
com efeitos a 10 de dezembro de 2015.

Maria Glória Antunes Abreu, Assistente Operacional, por denúncia 
do contrato com efeitos a 16 de dezembro de 2015.

17 de dezembro de 2015. — A Vereadora de Recursos Humanos (por 
delegação de competências conforme despacho datado de 02/01/2014), 
Dr.ª Adelina Paula Pinto.

309206796 

 Edital n.º 1234/2015
Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º do 
regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, torna público que a Câmara Municipal, em reunião 
ordinária de 25 de junho de 2015, e a Assembleia Municipal, em sessão 
de 15 de dezembro de 2015, aprovaram o “Regulamento de Utilização 
das Salas de Ensaio do Teatro Jordão”, conforme documento em anexo.

Pelas mesmas deliberações foi, igualmente, aprovada a criação de taxas 
para a utilização das referidas salas de ensaio, com os seguintes valores: 

Estúdio Hora 5 horas 10 horas 20 horas

E01 a E05, E07 e E08  . . . . . . . . . . € 5 € 20 € 35 € 60

E06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 6 € 25 € 40 € 70

Valores com IVA incluído

Desconto (idade <30). . . . . . . . . . . 25 %

 O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação no 
Diário da República nos termos do disposto no artigo 139.º do Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

Para constar e devidos efeitos, será este edital afixado nos Paços do 
Município, publicado na 2.ª série do Diário da República e no sítio da 
internet em www.cm -guimaraes.pt.

18 de dezembro de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Domingos 
Bragança,
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Salas de Ensaio do Teatro Jordão

Regulamento de Utilização
A regeneração do Quarteirão de Couros aposta na reabilitação do seu 

edificado com vista à radicação de atividades inovadoras e criativas 
em torno da arte, da cultura e das ciências, propiciando um ambiente 
favorável ao ensino das artes, à criação, à investigação, e ao empreen-
dedorismo.

A construção das Salas de Ensaio do Teatro Jordão concretiza o pri-
meiro passo na reabilitação integral de um edifício relevante na memória 
cultural da cidade e constituirá um reforço substancial nos meios de 
apoio municipal à criação artística.

Criar condições para que os músicos do concelho possam desenvol-
ver e amadurecer os seus projetos artísticos, estimular a sua criação e 
performance artísticas, apoiar a capacitação destes músicos para desen-
volverem o empreendedorismo artístico e fomentar a disseminação de 
projetos musicais inovadores e originais da autoria de músicos radicados 
em Guimarães são os objetivos específicos que estas Salas de Ensaio 
procuram atingir.

Assim, cumpre estabelecer os termos em que os diversos projetos 
musicais podem aceder e beneficiar das condições ímpares proporcio-
nadas por este novo equipamento cultural de Guimarães.

O projeto do presente regulamento foi objeto de consulta pública 
durante o período de 30 dias a contar de 3 de setembro de 2015, data 
da publicação do Edital n.º 825/2015 no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 172.

Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais 
pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e com vista 
à prossecução das atribuições do Município, no âmbito da cultura, 
prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, elaborou -se o presente Regulamento, que a Câmara 
Municipal propõe à aprovação da Assembleia Municipal de Guima-
rães, nos termos das al.s k), u) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do referido 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, e para os efeitos constantes da alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal.

Artigo 1.º
Lei habilitante

O Regulamento de Utilização das Salas de Ensaio do Teatro Jordão 
é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, bem como das alíneas k), u) e ee) do n.º 1 do 
artigo 33.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Artigo 2.º
Objeto

O Regulamento de Utilização das Salas de Ensaio do Teatro Jordão, 
doravante designado apenas por Regulamento, estabelece os termos 
e condições a observar pelos projetos musicais interessados na sua 
utilização.

Artigo 3.º
Destinatários

Podem utilizar as Salas de Ensaio projetos musicais individuais ou 
coletivos, profissionais ou amadores, de qualquer expressão ou corrente 
musical.

Artigo 4.º
Definição e caracterização dos estúdios

1 — Estão disponíveis para utilização em regime de ensaios 8 estúdios 
com as seguintes dimensões:

E01 a E05: 24,40 m2  (6 × 3,75 m.)
E06: 37,84 m2  (7,8 × 5 m.)
E07 e E08: 25 m2  (5,4 × 4,3 m.)

2 — Os estúdios são totalmente insonorizados, com portas acústicas e 
renovação de ar mecanizada, dispondo cada um de uma mesa de mistura 
de 12 canais ligada a duas colunas bi -amplificadas de 300W.

Artigo 5.º
Utilização dos estúdios, equipamentos e meios técnicos

1 — A Câmara Municipal de Guimarães assegurará a presença de 
um técnico responsável pela utilização dos estúdios, a quem competirá 
assegurar a observância do Regulamento e o correto manuseamento dos 
equipamentos municipais.

2 — Os utilizadores dos estúdios obrigam -se a manusear de forma 
cuidadosa os equipamentos municipais instalados e a fazer um uso 
responsável dos estúdios que, desde logo, não prejudique os restantes 
utilizadores.

3 — Para além dos mencionados no Artigo anterior, aos utilizadores 
dos estúdios é permitida a instalação dos equipamentos e meios técni-
cos necessários à realização dos ensaios, sendo o seu manuseamento e 
operação da sua inteira responsabilidade.

4 — A instalação dos meios referidos no número anterior será super-
visionada pelo técnico responsável, como forma de assegurar que os 
mesmos não causam qualquer dano nos estúdios.

5 — A Câmara Municipal de Guimarães não se responsabiliza por 
qualquer dano ou furto que possa ocorrer em tais equipamentos ou em 
quaisquer outros bens pertencentes aos utilizadores.

6 — Em caso de perda ou dano de qualquer material ou equipamento 
municipal durante a utilização dos estúdios por motivos imputáveis 
ao utilizador, cabe a este a respetiva reparação ou, em caso de dano 
irreparável, a sua reposição por outro de igual marca, modelo e carac-
terísticas.

Artigo 6.º
Horário de funcionamento e regime de utilização

1 — O horário de funcionamento das Salas de Ensaio é o seguinte:
De segunda a quinta -feira: das 14 às 24h00;
Sexta -feira: das 14 às 02h00 do dia seguinte;
Sábado: das 10 às 02h00 do dia seguinte;
Domingo e feriados: encerrado.

2 — A utilização dos estúdios faz -se à hora não havendo lugar a 
qualquer redução ou reembolso caso os utilizadores se ausentem dos 
estúdios no decurso do período de tempo contratado.

3 — Se, por qualquer motivo imputável à Câmara Municipal de 
Guimarães, os utilizadores se virem impedidos de utilizar o estúdio 
que lhes tenha sido atribuído durante parte ou a totalidade do período 
contratado, estes poderão optar pela reposição do período contratado 
ou pelo reembolso da quantia referente ao período em que a utilização 
tenha sido inviável.

Artigo 7.º
Reserva de estúdios e pagamento

1 — Os interessados devem solicitar a reserva de um estúdio me-
diante acesso à plataforma eletrónica disponibilizada pelo Município 
de Guimarães no seu sítio oficial.

2 — As reservas terão que ser efetuadas até 24 horas antes do iní-
cio do período de utilização pretendido e o pagamento nas 24 horas 
seguintes.

3 — A reserva apenas será confirmada após o pagamento das taxas 
constantes da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais de Gui-
marães.

4 — O não pagamento das taxas dentro do prazo estabelecido implica 
a perda do direito à utilização do estúdio e o cancelamento da reserva 
efetuada.

5 — A utilização de descontos nos pagamentos efetuados implica a 
prova documental da capacidade para deles beneficiar previamente ao 
início da utilização.

Artigo 8.º
Interpretação e integração de lacunas

As lacunas e as dúvidas que se suscitarem na interpretação das dis-
posições do presente Regulamento serão resolvidas pela Câmara Mu-
nicipal.

Artigo 9.º
Delegação de competências

1 — As competências atribuídas pelo presente Regulamento à Câmara 
Municipal podem ser delegadas no Presidente da Câmara com faculdade 
de subdelegação.

2 — As competências atribuídas ao Presidente da Câmara podem 
ser delegadas no Vereador com competências delegadas na área da 
Cultura.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

Este Regulamento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação 
pela Assembleia Municipal de Guimarães.

209212351 


