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Experiência profissional em cargos de direção:
Chefe da Divisão do Planeamento Urbanístico na Câmara Municipal 

do Seixal, de 1 de abril de 1999 a 31 de dezembro de 2010;
Chefe da Divisão de Planeamento do Território na Câmara Municipal 

do Seixal, desde 1 de janeiro de 2011 até à presente data.
Experiência profissional complementar:
Técnica Superior, desde 30 de setembro de 1994 até à presente data.
1 de junho de 2012. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Huma-

nos, Modernização Administrativa e Ação Social, Corália de Almeida 
Loureiro.

306195231 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Edital (extrato) n.º 604/2012
João Manuel Rocha da Silva — Presidente da Câmara Municipal 

de Serpa, e nessa qualidade representante do Município, pessoa co-
letiva n.º 501.112.049, torna público nos termos da alínea a) do n.º 6 
do artigo 64.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de junho, de que foi aprovada a alteração ao 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, por deliberação 
da Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 30/04/2012 sob 
proposta da câmara municipal, em reunião realizada em 18/04/2012, 
após ter sido submetida a apreciação pública, nos termos e para os 
efeitos do artigo 114.º e n.º 1 do artigo 118.º do Código do Procedi-
mento Administrativo.

A proposta, publicitada por Edital n.º 235/2012, D.R. n.º 45, 2.ª série 
de 02.03.2012, foi aprovado de forma definitiva, pelo que, para os 
devidos efeitos se publica o presente Edital.

A presente alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais, publicado no Diário da República n.º 111, 2.ª série de 
09.06.2010, entra em vigor 5 dias após a sua publicação no Diário da 
República, nos locais do costume e no site da Autarquia, www.cm -serpa.
pt., com exceção das disposições, cuja entrada em vigor depende da 
operacionalidade do “Balcão do Empreendedor”.

15 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara, João Manuel Ro-
cha da Silva.

306185341 

 Edital (extrato) n.º 605/2012
João Manuel Rocha da Silva — Presidente da Câmara Municipal 

de Serpa, e nessa qualidade representante do Município, pessoa co-
letiva n.º 501.112.049, torna público nos termos da alínea a) do n.º 6 
do artigo 64.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de junho, de que foi aprovada a alteração 
ao Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, por 
deliberação da Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 
30/04/2012 sob proposta da câmara municipal, em reunião realizada em 
18/04/2012, após ter sido submetida a apreciação pública, nos termos 
e para os efeitos do artigo 114.º e n.º 1 do artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

A proposta, publicitada por Edital n.º 240/2012, D.R. n.º 47, 2.ª série 
de 06.03.2012, foi aprovado de forma definitiva, pelo que, para os 
devidos efeitos se publica o presente Edital.

A presente alteração ao Código de Regulamentos e Posturas do Mu-
nicípio de Serpa, publicado no Diário da República n.º 107, 2.ª série 
de 02.06.2010, entra em vigor 5 dias após a sua publicação no Diário 
da República, nos locais do costume e no site da Autarquia, www.cm-
-serpa.pt., com exceção das disposições, cuja entrada em vigor depende 
da operacionalidade do “Balcão do Empreendedor”.

15 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara, João Manuel Ro-
cha da Silva.

306185325 

 MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Aviso n.º 8890/2012

Processo Disciplinar

Nos termos do n.º 2 e 3 do artigo 49 do E.D., aprovado pela Lei 
n.º 58/2008, de 09 de setembro, notifica -se o técnico superior, Emanuel 

João dos Santos Rodrigues Soares, n.º 2280, de que se encontra pendente 
processo disciplinar contra si e que tem prazo de 30 dias para, querendo, 
apresentar a sua defesa.

O arguido poderá consultar o processo no gabinete de apoio jurídico, 
edifício Bocage, Av. 5 de Outubro — 4.º piso — sala F, desta cidade, 
todos os dias úteis no horário de expediente.

4 de junho de 2012. — A Presidente da Câmara Municipal, Maria 
das Dores Marques Banheiro Meira.

306178619 

 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Aviso n.º 8891/2012
Nos termos do n.º 6 do art. 36 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22/1, torna -se público que a Lista Unitária de Ordenação Final 
relativa ao procedimento concursal para o recrutamento de postos 
de trabalho da categoria de Assistente Técnico (Vigilantes Piscinas 
de Ar Livre) a termo resolutivo certo, homologado por despacho 
de 18/06/2012, se encontra afixada no átrio do Edifício da Câmara 
Municipal.

Do despacho da homologação da referida lista pode ser interpo-
lado recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do art. 39 da referida 
Portaria.

19 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.
306199452 

 MUNICÍPIO DE VOUZELA

Aviso (extrato) n.º 8892/2012

Cessação da relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) n.º 1, artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, torna -se público que cessou, por mo-
tivo de aposentação, a relação jurídica de emprego público com 
o trabalhador José Fernando Santos Silva, Carreira/Categoria de 
Assistente Operacional, posição 5,nível 5 -1, desligado do serviço 
em 01.05.2012;

23 de maio de 2012. — O Presidente da Câmara, Armindo Telmo 
Antunes Ferreira.

306156716 

 FREGUESIA DE CAMPO

Aviso n.º 8893/2012

Lista unitária de ordenação final

Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchi-
mento de 1 (um) posto de trabalho, por contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, de um Assistente 
operacional (Coveiro), da Carreira e Categoria de assistente 
operacional.
Nos termos do n.º 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, torna -se público que foi homologada por deliberação da 
Junta de Freguesia de 14 de junho 2012 a lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, de um Assistente Operacional (Coveiro), da 
Carreira e Categoria de Assistente Operacional cujo aviso foi publicado 
no Aviso n.º 24847/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 248, de 28 de dezembro.

Candidato Admitido:
Ernesto Antunes Ferreira Santos — 13,56 Valores

A presente lista será publicada no Diário da República e afixada nos 
lugares públicos nesta Freguesia.

15 de junho de 2012. — O Presidente da Junta de Freguesia, Jorge 
António Almeida Ramalho.

306185544 




