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Artigo 49.º
Planeamento das atividades

Os diferentes serviços deverão colaborar, permanentemente, com o 
Conselho de Administração, com o seu Presidente e com o Diretor De-
legado na definição e planeamento das políticas sectoriais, fornecendo 
os estudos e sugestões adequadas e procedendo ao seu acompanhamento 
e à avaliação dos resultados.

Artigo 50.º
Responsabilidade

Os serviços são responsáveis pela execução das atividades colocadas 
sob a sua competência e pela gestão dos recursos que lhe estão afetos, 
devendo as regras de funcionamento interno obedecer às normas gerais.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais e transitórias

Artigo 51.º
Norma revogatória

É revogado o regulamento publicado mediante Despacho n.º 9265 -
-C/2013 na 2.ª série do Diário da República n.º 134 de 15 de julho de 
2013 bem como todos os que se mostrarem materialmente incompatíveis 
com o presente regulamento.

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO
DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 706/2017
No seguimento do processo concursal, para contrato por tempo inde-

terminado de Especialista de Informática Grau 1 Nível 2 (estagiário), 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º.114, de 13 de junho 
de 2016, torna -se público nos termos dos n.os 4 a 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º.83 -A/2009 de 22 de janeiro, a Lista Unitária de Ordenação 
Final, homologada em reunião do Conselho de Administração de 14 de 
dezembro de 2016, se encontra afixada na sede destes serviços e publi-
citada na página eletrónica em www.smsbvc.pt

Mais foi deliberado, autorizar o recrutamento do candidato classifi-
cado em 1.º lugar — José Manuel Torres Coutinho Vieira da Costa.

21 de dezembro de 2016. — O Presidente do Conselho de 
Administração,Vítor Manuel Castro de Lemos.

310145633 

Artigo 52.º

Entrada em vigor

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

310169237 

PARTE I

 ESCALA BRAGA — SOCIEDADE GESTORA
DO ESTABELECIMENTO, S. A.

Aviso n.º 707/2017
Nos termos do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 214.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, por ser desconhecido o seu paradeiro, notifica -se 
Aníbal Manuel Morais Abrantes, Assistente Graduado Hospitalar da área 
de Psiquiatria em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, colocado no Hospital de Braga, com última 

residência conhecida na Rua de S. Valério, n.º 59, 4700 -295 Braga, para 
apresentar a sua defesa no Processo Disciplinar n.º 03/2016 que lhe foi 
instaurado, no prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação deste 
aviso no Diário da República. O processo contendo a acusação poderá 
ser consultado no horário normal de expediente, das 8.30h às 12.30h 
e das 14h às 16.30h, na Direção de Recursos Humanos do Hospital de 
Braga, sito em Sete Fontes — São Victor, 4710 -243 Braga.

3 de janeiro de 2017. — O Presidente da Comissão Executiva, João 
António do Vale Ferreira.

310153474 

PARTE J1

 CULTURA

Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.

Aviso n.º 708/2017

Procedimento concursal para recrutamento do cargo de Diretor 
do Departamento do Cinema

e do Audiovisual, cargo de direção intermédia de 1.º grau
Nos termos do n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e 
posteriormente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e pela Lei 
n.º 128/2015, de 3 de setembro, na sequência de despacho autorizador 
do Conselho Diretivo do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P., 

faz -se público que se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar da data da publicação do presente anúncio na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), o procedimento concursal para provimento do cargo de 
direção intermédia de 1.º grau, Diretor do Departamento do Cinema e 
do Audiovisual do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P., previsto 
na Portaria n.º 189/2012, de 15 de junho, publicada na 1.ª série do DR, 
n.º 115, de 15 de junho. A indicação dos requisitos formais de provi-
mento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de 
seleção será publicitada na BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 3 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, no prazo de 2 dias úteis 
a contar da publicação do presente aviso.

5 de janeiro de 2017. — A Presidente do Conselho Diretivo, Filo-
mena Serras Pereira. — A Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Ana 
Costa Dias.

310156577 


