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Vogais suplentes: Maria do Rosário Silva Sebastião Whanon, Técnica 
Superior, Tânia Raquel da Silva Martins Pires, Técnica Superior.

Concurso Referência H
Presidente: Célia Catarina Marques Pires, Técnica Superior.
Vogais efectivos: Margarida Isabel de Matos Lopes, Técnica Superior, 

Isabel Maria da Silva Mendes, Técnica Superior.
Vogais suplentes: José António Marques Lourenço Mendonça Gar-

cia, Técnico Superior, Alexandra Maria Rodrigues Lourenço da Silva, 
Técnica Superior.

Concurso Referência I
Presidente: Fernando Manuel da Silva Pereira Monteiro, Técnico 

Superior.
Vogais efectivos: Ricardo Manuel Martins Cabrita, Técnico Superior; 

Nelson Manuel Mendes Grácio, Técnico Superior.
Vogais suplentes: Carlos Alberto Simões de Matos, Chefe de Divisão, 

Alexandra Maria Rodrigues Lourenço da Silva, Técnica Superior.

Quota de emprego para candidatos com deficiência — para cumpri-
mento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 
03/02, os candidatos com grau de incapacidade ou deficiência igual ou 
superior a 60 % têm preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a admi-
nistração pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade e de oportunidade entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciado escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

Município de Mação, 24 de Novembro de 2009. — O Vice -Presidente 
da Câmara, Vasco António Mendonça Sequeira Estrela (Dr.) (Em substi-
tuição do Sr. Presidente da Câmara nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da 
Lei n.º 169/99 de 18/09 alterada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11/01).

302644183 

 MUNICÍPIO DA MADALENA

Aviso n.º 22085/2009
José António Marcos Soares, Vereador da Câmara Municipal da 

Madalena do Pico torna público, ao abrigo da competência que lhe 
foi delegada e conferida pela alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º da lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal, na sua reunião realizada 
no dia 19 de Novembro de 2009, deliberou aprovar o “Projecto de 
Regulamento do Cartão Jovem Municipal”, no sentido de submeter o 
mesmo à apreciação pública, para recolha de sugestões, pelo prazo de 
30 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso, para 
cumprimento do disposto no artigo 118.º do Código de Procedimento 
Administrativo.

O documento acima referenciado encontra-se exposto para efeitos de 
consulta e recolha de sugestões de todos os interessados, nos Serviços 
de atendimento ao público da Câmara Municipal da Madalena, onde 
poderão ser consultados todos os dias úteis das 09:00h às 16:00h, bem 
como no sítio do Município na Internet (www.cm-madalena.pt).

As sugestões deverão ser formuladas por escrito e enviadas à Câmara 
Municipal até às 16:00h do último dia do prazo acima referido.

20 de Novembro de 2009. — O Vereador com Competências Dele-
gadas, José António Marcos Soares.

302615444 

 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

Aviso (extracto) n.º 22086/2009
Para os devidos efeitos, se torna público que por meu despacho de 

16 de Outubro de 2009 foi celebrado contrato a termo resolutivo incerto, 
com efeitos a partir de 15 de Outubro de 2009, com Saul Manuel Pinheiro 
Monteiro Marinho, com a categoria de técnico Superior — área de 
Desporto, Actividades de Enriquecimento Curricular, cuja remuneração 
foi fixada no valor 7.92€/hora, correspondente à 2.ª posição, nível 15 da 
tabela remuneratória única.

26 de Novembro de 2009. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Manuel Moreira.

302634909 

 Aviso (extracto) n.º 22087/2009
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho da-

tado de 02 de Novembro de 2009, nos termos do n.º 3, do artigo 74.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção dada pela 
Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei, sob proposta da Vereadora 
Dr.ª Gorete Manuela Bouça da Costa Monteiro de Oliveira, para o 
cargo de Secretária do seu Gabinete de Apoio Pessoal a Dr.ª Rosalina 
Andrea da Silva Carneiro, com efeitos partir de 02 de Novembro do 
corrente ano.

26 de Novembro de 2009. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Manuel Moreira.

302634358 

 MUNICÍPIO DO MONTIJO

Aviso n.º 22088/2009

Discussão Pública
Alteração ao alvará de loteamento n.º 296/01, sito na Rua do Bairro 

Novo da Atalaia, Freguesia de Atalaia
Maria Amélia Antunes, presidente da Câmara Municipal de Mon-

tijo:
Torna público que, para efeitos do disposto no artigo 27.º e n.º 3 do ar-

tigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção 
dada pela Lei n.º 60/07, de 04 de Setembro, conjugado com disposto no 
artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, irá decorrer, a 
partir do 8.º dia após a publicação deste aviso no Diário da República, 
por um período de 15 dias, um período de discussão pública relativo ao 
pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 296/01, registado em 
nome de Diogo dos Santos Ribeiro, Processo I -6/09), durante o qual os 
interessados poderão proceder à formulação de sugestões e observações, 
bem como à apresentação de reclamações sobre quaisquer questões que 
possam ser consideradas.

A alteração versa acerca do aumento da área de implantação e de 
construção, prevista em alvará para o lote 17, incluindo/abrangendo a 
área do anexo previsto.

O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 horas 
às 16 horas na Divisão de Gestão Administrativa do Departamento de 
Administração Urbanística, sito no Edifício da Câmara Municipal de 
Montijo, na Avenida dos Pescadores, Montijo, e as sugestões ou recla-
mações dos interessados deverão ser apresentadas por escrito, através 
de requerimento dirigido à Presidente da Câmara, identificando devi-
damente o seu subscritor e entregue pessoalmente ou remetido através 
do correio ao serviço acima mencionado.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros que irão 
ser afixados nos lugares de estilo.

Paços do Concelho de Montijo, 04 de Novembro de 2009. — A Pre-
sidente da Câmara, Maria Amélia Antunes, Dr.ª

302555383 

 Aviso n.º 22089/2009

Ao abrigo do disposto do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 
de 22/01, faz -se público que por despacho da Presidente da Câmara, 
foram homologadas as seguintes listas de ordenação final dos procedi-
mentos concursais comuns do aviso n.º 13737/2009, publicados no DR 
2.ª série, n.º 148 de 03/08/2009:

Ref. A (2 Assistentes Operacionais)

Carlos Manuel Gonçalves Rato — 12,00
Fernando Miguel Silva Borges — 12,00
Carlos Manuel de Sousa Farrim — 11,50
Ramiro da Graça Vitorino — 11,00
Aurélio Joaquim Dias — 10,00

Ref. B (1 Assistente Operacional)

Mário Jorge Gonçalves Martins — 16,50
Fernando Silva Das Dores — 16,00
Pedro Nuno Neves Soares — 11,50
José António Monteiro Lima — 11,00
Luís Manuel da Conceição Rebocho — 11,00
Ramiro da Graça Vitorino — 11,00
António Joaquim de Oliveira Gaspar — 10,00
Joaquim José Cordeiro Carabineiro — 10,00
Luís Figueira Patinha — 10,00




