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 MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso (extracto) n.º 12199/2011
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, torno público que celebrei contratos por tempo indeter-
minado, em sequência dos procedimentos concursais:

Assistentes Operacionais — Cantoneiro de Limpeza:
Andreia Maria de Salles Caldeira Rosa, António Simões Gregório, 

Artur Torres Cardoso, João Fonseca Constâncio, Joaquim Fernando 
Abrantes Ribeiro, Luzia Maria da Silva Gonçalves e Nilton Ferreira Fino 
Cristóvão, com as remunerações correspondentes à 1.ª posição, nível 1, 
da tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 16/05/2011;

Assistente Operacional — Fiel de Armazém:
João Vasco Lúcio Côrte -Real Negrão, com a remuneração correspon-

dente à 1.ª posição, nível 1, da tabela remuneratória única, com efeitos 
a partir de 18/05/2011.

23 de Maio de 2011. — A Presidente da Câmara Municipal, Ana 
Cristina Ribeiro.

304711262 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 12200/2011
Para os devidos efeitos e nos termos da alínea b) do n.º 1 do ar-

tigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público 
que se na sequência de procedimentos concursais, para preenchimento 
de postos de trabalho em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Publicas por Tempo Indeterminado, foram celebrados contratos de 
trabalho com os seguintes trabalhadores, tendo os mesmos concluído 
com sucesso o período experimental:

Pedro Miguel Ratinho Correia — Carreira/categoria de Assistente 
Técnico, com a remuneração correspondente à 1.ª posição, nível 
6 — reportando -se o seu inicio a 6 de Setembro de 2010

Maria José Ferreira Grosa Calado — carreira/categoria de Assistente 
Operacional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição, nível 
1 — reportando -se o seu inicio a 2 de Novembro de 2010

Pedro Nuno Fonseca Teles — carreira/categoria de Assistente 
Operacional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição, nível 
1 — reportando -se o seu inicio a 2 de Novembro de 2010

António Miguel Leal Valente — carreira/categoria de Assistente 
Operacional, com a remuneração correspondente à 7.ª posição, nível 
7 — reportando -se o seu inicio a 2 de Dezembro de 2010

9 de Maio de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Ar-
mando Varela.

304659229 

 Aviso n.º 12201/2011
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro republicada pela Portaria 
145 -A/2011, de 6 de Abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação 
final do procedimento concursal na modalidade de relação de emprego 
público por tempo determinado — termo resolutivo certo, de um posto 
de trabalho para carreira/categoria de assistente operacional — sapadores 
florestais, inserido no Serviço Municipal de Protecção Civil, conforme 
previsto no mapa de pessoal, aberto por deliberação da Câmara Mu-
nicipal em reunião realizada em 26 de Janeiro de 2011 e publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 39 de 24 de Fevereiro de 2011, 
homologada por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 4 de Maio de 2011.

Candidatos admitidos:

1.º — Abílio José Lista Mirones Canhão  — 16,72 valores;
2.º — João José Mourato Dimas — 14,92 valores;
3.º — António José Palmeiro Pavia — 13,44 valores;
4.º — João Miguel Torres Neves — 13,08 valores;
5.º — Marcos Manuel Trinta Lopes — 12,95 valores;
6.º — Armando Sérgio Paulo Gaspar — 12,86 valores *;
Gilberto Mariano Albano Magro — 12,86 valores *.
(*) Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto no 

artigo 35.º da portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, conforme consta 
no ponto 10.5 do aviso de abertura, publicado no Diário da República, 
2.º Série, n.º 82, de 28 de Abril de 2010.

Candidatos excluídos:
Arménio Pedro de Sá Barroso Gonçalves a).
a) por não ter comparecido à entrevista de avaliação de competên-

cias

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro e para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º 
da mesma Portaria, ficam desta forma notificados desta homologação, 
todos os candidatos ao procedimento concursal acima referido. Mais 
se torna pública que a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados se encontra afixada nas Instalações da Câmara Municipal e 
publicitada na página electrónica do Município.

9 de Maio de 2011. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
304659075 

 MUNICÍPIO DE TÁBUA
Edital n.º 542/2011

Desafectação do domínio público para o domínio privado do 
município de tábua de parcela de terreno

 para construção do centro cultural de Tábua
Eng.º Francisco Ivo de Lima Portela, Presidente da Câmara Municipal 

de Tábua:
Faz saber, de acordo com o estipulado na alínea v) do n.º 1 do ar-

tigo 68.º e do disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, 
de 11 de Janeiro, que a Assembleia Municipal de Tábua, em suas Sessões 
de 29 de Abril de 2009 e 28 de Abril de 2011, mediante proposta da 
Câmara Municipal em suas Reuniões de Câmara Ordinária e Extraor-
dinária de 17 de Abril de 2009 e 20 de Abril de 2011, respectivamente, 
aprovou a desafectação do domínio público para o domínio privado do 
Município de Tábua, de uma parcela de terreno localizado em espaço 
urbano, com a área de 2500m2, necessária para a construção do Centro 
Cultural de Tábua, sita no Jardim do Senhor dos Milagres, Freguesia 
de Tábua, a confrontar Norte com Rua, Nascente com Rua, a Sul com 
Jardim do Senhor dos Milagres e Poente com Jardim do Senhor dos 
Milagres, devidamente identificada na Planta de Localização e Planta 
de Implementação.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos locais do costume, e publicado no Jornal Regional 
e na 2.ª série do Diário da República.

6 de Maio de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco 
Ivo de Lima Portela, Eng. Civil.

304660857 

 MUNICÍPIO DE TAROUCA
Aviso n.º 12202/2011

Mário Caetano Teixeira Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de 
Tarouca, em cumprimento do disposto na al. b)do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27.02, faz público que:

Por seu despacho de 16/05/2011 celebrou contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, para a actividade de Educadora 
de Infância, da categoria/ carreira técnica superior, com Marta Isabel 
Pina Lamelas Maravilha Gonçalves Correia, mediante a remuneração 
mensal de 1201.48€ correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 
15, na sequência de procedimento concursal comum, aberto por aviso 
n.º 10953/2010, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 106, 
de 01.06.2010.

Data de início de produção de efeitos: 01/06/2011.
16/05/2011. — O Presidente da Câmara, Mário Caetano Teixeira 

Ferreira.
304711927 

 MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS

Aviso n.º 12203/2011
José Maria Rodrigues Figueira, Presidente da Câmara Municipal de 

Vendas Novas, torna público, nos termos e para efeitos do disposto no 
artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
conferida pelo Decreto -Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, que a Câmara 
Municipal na sua reunião ordinária realizada no dia 18 de Maio de 
2011, determinou a abertura do período de discussão pública sobre a 
2.ª alteração ao projecto de loteamento urbano municipal n.º 1/89 de 24 




