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remuneratória e nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única, 
da carreira de Técnico Superior.

Para os efeitos previstos nos n.º 2 e 3 do artigo 73.º do RCTFP, apro-
vado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugados com o n.º 3 
e seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, o 
júri do período experimental terá a seguinte composição:

Presidente — Alexandre Paulo Silva Ramos, vereador a tempo inteiro 
da Câmara Municipal de Tabuaço.

Vogais Efetivos — Eng.º Alcino Henrique Cardoso Loureiro, Chefe 
de Divisão de Obras Municipais, que substituirá o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos e Arqt.º Fausto Ulisses Pereira Sentieiro Maga-
lhães, Chefe da Divisão de Obras e Urbanismo.

Vogais suplentes — Dr.ª Fernanda Maria Fernandes Morais Cunha 
Lamas, Chefe da Divisão Financeira e Ernesto Andrade Fonseca, Chefe 
da Divisão Administrativa.

9 de fevereiro de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. João Joaquim 
Saraiva Ribeiro.

306151629 

 Aviso n.º 8829/2012

Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que no 
seguimento da deliberação tomada na reunião de Câmara realizada 
no dia 23 de novembro de 2010 e, na sequência de procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente Operacional da carreira geral 
de Assistente Operacional — Trolha conforme aviso n.º 27330/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 249, de 27 de de-
zembro de 2010, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, em 30 de dezembro de 2011, nos 
termos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e Lei n.º 59/2008 de 
11 de setembro, com os candidatos classificados em 1.º lugar e 2.º 
lugar, respetivamente, Manuel Fernando Ferreira Teixeira e Amaro 
da Silva Pereira, na carreira/categoria de Assistente Operacional, 
com a remuneração base de 485,00 €, correspondente à 1.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única, 
da carreira de Assistente Operacional.

Para os efeitos previstos nos n.º 2 e 3 do artigo 73.º do RCTFP, apro-
vado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugados com o n.º 3 
e seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o 
júri do período experimental terá a seguinte composição:

Presidente — Alexandre Paulo Silva Ramos, vereador em Regime de 
Permanência da Câmara Municipal de Tabuaço.

Vogais Efetivos — Eng.º Alcino Henrique Cardoso Loureiro, Chefe 
de Divisão de Obras Municipais, que substituirá o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos e Arqt.º Fausto Ulisses Pereira Sentieiro Maga-
lhães, Chefe da Divisão de Obras e Urbanismo.

Vogais suplentes — Arqt.º Luís Filipe Pereira Alves Pretarouca, Chefe 
de Divisão de Educação e Ação Social e Eng.º Pedro Manuel Vieira de 
Melo Cabral, Técnico Superior.

9 de fevereiro de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. João Joaquim 
Saraiva Ribeiro.

306153095 

 Aviso n.º 8830/2012
Por meu despacho de 01 de setembro de 2011 e de acordo com o esta-

belecido nos artigos 60.º e 63.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
designo o assistente operacional, Jorge Manuel Vaz Santos, para exercer 
as funções de assistente técnico na secretaria da escola EB. 2,3/S Abel 
Botelho de Tabuaço, em situação de mobilidade intercarreiras, com 
efeitos a partir de 5 de setembro de 2011.

19 de março de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. João Joaquim 
Saraiva Ribeiro.

306153605 

 Aviso n.º 8831/2012
Por meu despacho de 01 de setembro de 2011 e de acordo com o esta-

belecido nos artigos 60.º e 63.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
designo a assistente técnica, Cristina Maria Batista Pinto dos Santos 
Silva, para exercer as funções de coordenadora técnica na secretaria da 
escola EB. 2,3/S Abel Botelho de Tabuaço, em situação de mobilidade 
intercarreiras, com efeitos a partir de 5 de setembro de 2011.

19 de março de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. João Joaquim 
Saraiva Ribeiro.

306152139 

 MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO

Aviso n.º 8832/2012
Joaquim José Cracel Viana, presidente da Câmara Municipal de Terras 

de Bouro, torna público que, nos termos do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, e da deliberação tomada pela Câmara 
Municipal na reunião ordinária de 14 de junho de 2012, se encontra 
em fase de apreciação pública, pelo prazo de 30 dias úteis, o Projeto 
de Regulamento de Funcionamento da Piscina Municipal de Terras de 
Bouro, disponibilizado para consulta nos serviços da Câmara Municipal 
de Terras de Bouro, e na internet no site do Município.

Os interessados poderão, no prazo acima referido, dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, sita na Praça do Município, 
4840 -100 Terras de Bouro.

14 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara, Joaquim José 
Cracel Viana.

306189651 

 Aviso n.º 8833/2012
Joaquim José Cracel Viana, Presidente da Câmara Municipal de Terras 

de Bouro, torna público que, nos termos do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, e da deliberação tomada pela Câmara 
Municipal na reunião ordinária de 14 de junho de 2012, se encontra 
em fase de apreciação pública, pelo prazo de 30 dias úteis, o Projeto de 
Regulamento Municipal dos Estabelecimentos de Alojamento Local, 
disponibilizado para consulta nos serviços da Câmara Municipal de 
Terras de Bouro, e na internet no site do Município.

Os interessados poderão, no prazo acima referido, dirigir por escrito 
as suas sugestões à Câmara Municipal, sita na Praça do Município, 
4840 -100 Terras de Bouro.

14 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara, Joaquim José 
Cracel Viana.

306189708 

 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso n.º 8834/2012
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, na sua atual redação, torna -se público que, por meu despacho 
proferido em 25/10/2011, no uso de competência delegada, determinei a 
anulação do procedimento concursal comum, código de oferta 23/2011, 
publicado no Aviso n.º 18759/2011, do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 182, de 21 de setembro de 2011 (procedimento concursal comum 
para recrutamento excecional de um trabalhador para a carreira e cate-
goria de assistente técnico em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, atividade de campismo), face às restrições orçamentais 
nesta Câmara Municipal, introduzidas pelo Programa de Assistência 
Económica e Financeira a Portugal.

26 de outubro de 2011. — A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso 
Simões.

306164921 

 Aviso n.º 8835/2012
Torna -se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 38 da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, considerando a 
alteração das circunstâncias que justificaram a abertura do procedi-
mento concursal comum com Código de Oferta n.º 18/2011, publicitado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 196, de 12 de outubro, aviso 
n.º 20285/20011, nomeadamente a redução de trabalhadores prevista no 
artigo 48.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, durante o ano de 
2012, por meu despacho de 02 de janeiro corrente, no uso de competência 
delegada, determinei a anulação do citado procedimento.

3 de janeiro de 2012. — A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso 
Simões.

306164816 

 Aviso n.º 8836/2012

Nomeação de chefe de gabinete de apoio pessoal

Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do artigo 73.º, 
n.º 1, alínea c), conjugado com o artigo 74.º, n.º 4, da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, na sua atual redação, foi nomeado, por meu despacho 
de 20 de março último, com efeitos a partir da data do citado despacho, 




