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a vencer -se juros de mora à taxa legal em vigor, de acordo com o n.º 1 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de março, com as alterações 
subsequentes ou em diploma que lhe venha a suceder.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares do costume.

4 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, José Eduardo de 
Matos, Dr.

306262786 

 MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso n.º 10809/2012

Nomeação de cargo dirigente
Para os devidos efeitos, torna -se público que, findo o procedimento 

concursal com a Ref. I/2011, para o provimento do cargo de direção in-
termédia de 3.º grau, Gabinete Jurídico, por despacho de 01 de agosto, foi 
nomeada, em comissão de serviço pelo período de três anos, renováveis 
por iguais períodos de tempo, a técnica superior Dr.ª Helga Luísa da Silva 
e Cunha Batista, no cargo de direção intermédia de 3.º grau, Gabinete 
Jurídico. A escolha foi efetuada nos termos do previsto no n.º 6 do ar-
tigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15.01, com as alterações que foram sendo 
introduzidas pela Lei n.º 51/2005 de 30.08, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 
31.12, pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28.04 e 64/2011, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011 de 22.12. e recaiu na técnica superior Dr.ª Helga 
Luísa da Silva e Cunha Batista, por possuir experiência profissional para 
o desempenho das funções objeto do procedimento, correspondente ao 
perfil pretendido para o cargo, de acordo com os objetivos de prossecução 
do interesse público e, nessa medida, das atribuições e competências da 
autarquia na área jurídica, assim como pela sua capacidade de coordenar 
e gerir as atividades relacionadas com a citada área.

1 de agosto de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. José Inácio 
Marques Eduardo.

ANEXO
Nome: Helga Luísa da Silva e Cunha Batista
Data de Nascimento: 24/07/1977
Naturalidade: Viana do Castelo
Habilitações Literárias: Licenciatura em Direito.
Formação Profissional: “Curso Teórico -Prático de Formação em Me-

diação de Conflitos do Algarve”; “Formação Contínua de Formadores 
e Especialização em Igualdade de Género”; “Construção de Páginas 
WEB — Programas Frontpage e Macromédia Flash MX”; “Curso de 
Formação Inicial de Formadores”; Ações de Formação: “Licenciamento 
Zero”; “Condução de Entrevistas de Avaliação de Competências”; “Có-
digo dos Contratos Públicos”; “Tramitação do Procedimento Concur-
sal”; “Regime Jurídico de Urbanização e Edificação — Técnicos”; 
Seminário “Contratos para Planeamento”; “Ação de Sensibilização/
Auto -avaliação”; “Novo Regime da Contratação Pública, Decreto -Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro”; “Alterações ao Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação”; “Noções sobre o Regime da Avaliação 
de Desempenho”; Regime Jurídico das Empreitadas e Obras Públicas”; 
Gestão de Conflitos”; “A Reforma do Sistema Prisional e o papel do 
Advogado na execução de penas”; “Novo Código do Trabalho”; “Tri-
butação do Património”.

Experiência Profissional: Dirigente Intermédio de 3.º Grau em regime 
de substituição na Unidade Orgânica de Gabinete Jurídico; Formadora 
Certificada, realização de ações de formação dirigida a Técnicos Supe-
riores e Dirigentes nas áreas do Código dos Contratos Públicos e Curso 
de Formação para Estagiários da Carreira técnica superior e Técnica; 
técnica superior de Direito em Contrato de Trabalho em Funções Pú-
blicas; Advocacia; Jurista; Técnica de Produtos e Serviços Financeiros; 
Colaboração Técnico -jurídica na obra “Regime Jurídico das Despesas 
Publicas e da Contratação Pública”, 3.ª Edição, editada por Centro 
Estudos e Formação Autárquica.

306300522 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 10810/2012

Concurso para chefe da divisão municipal de habitação

Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho do Presi-
dente da Câmara de 2012 -07 -25 e por forma a permitir a execução de 

sentença do TACL, foi alterada a constituição do júri do concurso para 
Chefe da Divisão Municipal de Habitação cujo aviso de abertura foi pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 113, de 16/5/2000, passando 
o seu Presidente a ser o Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do De-
partamento de Recursos Humanos, mantendo -se os restantes membros.

30 de julho de 2012. — Por delegação de competências do Presidente 
da Câmara, a Vereadora do Departamento de Recursos Humanos, Sónia 
Paixão.

306290033 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Aviso n.º 10811/2012
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo Despacho n.º 13/2012, 

de 12 de junho de 2012, foi nomeada, em regime de substituição, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, para o cargo 
de chefe da divisão do ambiente, a licenciada Maria João Moreira Pedrosa 
Simões, produzindo efeitos a partir do dia 25 de junho de 2012.

2 de agosto de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng.º António Gonçalves Bragança Fernandes.

306301624 

 Aviso n.º 10812/2012
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo Despacho n.º 14/2012, 

de 12 de junho de 2012, foi nomeada, em regime de substituição, nos 
termos do n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, para 
o cargo de chefe da divisão de conservação e manutenção de edifícios 
e equipamentos municipais, a licenciada Adelina Fernanda Magalhães 
Rodrigues, produzindo efeitos a partir do dia 1 de julho de 2012.

2 de agosto de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng.º António Gonçalves Bragança Fernandes.

306301681 

 Aviso n.º 10813/2012
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo Despacho n.º 12/2012, de 

15 de junho de 2012, foi nomeado, em regime de substituição, nos termos do 
n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, para o cargo de diretor do 
departamento de trânsito e transportes, o licenciado Augusto Carlos Mamede 
Ramos Monteiro, produzindo efeitos a partir do dia 18 de junho de 2012.

2 de agosto de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng.º António Gonçalves Bragança Fernandes.

306301495 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso n.º 10814/2012

Procedimento concursal comum para a contratação de 1 técnico 
superior — desporto, em regime de contrato

 de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua redação atual, torna -se público que a lista 
unitária de ordenação final referente ao procedimento concursal supra-
mencionado, homologada em 25 de julho de 2012, pelo vice -presidente 
da Câmara, se encontra afixada no placard do átrio dos Paços do Concelho 
do Município da Moita e na sua página eletrónica www.cm -moita.pt

27 de julho de 2012. — Por subdelegação de competências (despacho 
n.º 02/X/VP/09), a Diretora do Departamento de Recursos Humanos, 
Rosária Maria Soares Murça.

306295542 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 10815/2012

Discussão Pública de Loteamento.
José Alberto Candeias Guerreiro, presidente da Câmara Municipal 

do Concelho de Odemira:
Torna público, em cumprimento do disposto nos n.os 2 e 3 artigo 77.º, 

do Decreto -Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, com nova redação dada 
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pelo Decreto -Lei n.º 310/03 de 10 de dezembro, conjugado com o n.º 1 
artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação o seguinte:

Em execução do despacho proferido em vinte e oito de junho de 
dois mil e doze, encontra -se aberto pelo prazo de 15 dias úteis, conta-
dos a partir do oitavo dia após a publicação no Diário da República o 
período de discussão pública referente à alteração ao licenciamento de 
loteamento de um terreno sito em Eira da Pedra, Duna Parque, no que 
refere aos lotes 1 e 6, da freguesia de Vila Nova Milfontes, Concelho de 
Odemira, respeitante aos prédios inscritos na matriz predial urbana sob 
os artigos 1895 e 1904, da freguesia de Vila Nova Milfontes, descritos 
na Conservatória do Registo Predial de Odemira sob os n.os 58/19850508 
e 1891/19990929, com a área de 137 m2 e 131 m², propriedades de Jan 
Wiggert Kuyvenhoven e José Jorge da Silva.

O referido processo de loteamento encontra -se patente ao público na 
Divisão de Operações Urbanísticas e Licenciamento de Atividades, da 
Câmara Municipal de Odemira, Praça da República, 7630 em Odemira, 
de segunda a sexta -feira das 9.00h, às 15.30h.

Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observações, 
sugestões ou pedidos de esclarecimento mediante requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Odemira, expondo fundamentada-
mente as suas razões de defesa contra as providências que prejudiquem 
os seus interesses legítimos em particular o de propriedade.

Não serão consideradas as reclamações, observações, sugestões ou 
pedidos de esclarecimentos apresentados fora do prazo acima estabe-
lecido.

Para constar e devidos efeitos se publicou este e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

12 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, José Alberto Can-
deias Guerreiro.

306272376 

 MUNICÍPIO DE OLHÃO

Aviso (extrato) n.º 10816/2012
Francisco José Fernandes Leal, Presidente da Câmara Municipal de 

Olhão, torna público que, por deliberação tomada em reunião extraor-
dinária da Câmara Municipal em 17 de maio de 2012, e aprovação da 
Assembleia Municipal, em sua sessão de 25 de junho de 2012, depois 
de ter sido submetido a apreciação pública, após publicitação efetuada 
no Diário da República 2.ª série n.º 57 de 20 de março de 2012, foram 
aprovados o Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabele-
cimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços do Município de 
Olhão, a alteração ao Regulamento de Venda Ambulante no Município 
de Olhão e a alteração ao Regulamento sobre o Exercício das Atividades 
Diversas no Município de Olhão.

3 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, Francisco José 
Fernandes Leal.

306230977 

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso (extrato) n.º 10817/2012
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-

vereiro, faz -se público que por despacho de 29 de junho de 2012 da 
Direção da CGA, foi desligado do serviço para efeitos de aposentação, 
o trabalhador Américo Pires Serra da carreira/categoria de assistente 
operacional, atividade de cantoneiro, entre a posição e o nível remu-
neratórios 2 e 3.

1 de agosto de 2012. — A Chefe de Divisão Municipal Administrativa, 
Isolina Mendes.

306295397 

 MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA

Aviso n.º 10818/2012
Para os devidos efeitos, se torna público que na reunião da Câmara 

Municipal realizada no dia 03/01/2012, foi deliberado, por unanimi-
dade, anular o procedimento concursal comum para recrutamento de 
um trabalhador na modalidade jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho na ca-
tegoria/carreira de técnico superior na área de arquivo, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 162 — 20 de agosto de 2010, aviso 
n.º 16705/2010.

5 de janeiro de 2012. — O Presidente da Câmara, João Paulo Marçal 
Lopes Catarino.

306291735 

 MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO

Aviso n.º 10819/2012
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, faz -se público que cessaram a relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, por motivo de aposentação, 
a partir de 01 de agosto de 2012, os trabalhadores abaixo indicados:

Jorge Manuel Silva Mirra — Assistente Técnico
Maria Albina Silva Lage — Assistente Operacional
Maria Carmen Silva Machado Carneiro Dias — Coordenadora Técnica
Maria Irene Monteiro Fernandes Lima — Assistente Operacional
Pedro Manuel Carneiro Ferreira — Assistente Operacional
2 de agosto de 2012. — O Presidente da Câmara, Eng.º Castro Fer-

nandes.
306301957 

 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso n.º 10820/2012

Celebração de contratos
Em conformidade do disposto na alínea b) n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua atual redação, no uso de 
competência delegada, torno público que foram celebrados contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a carreira e 
categoria de assistente operacional, 1.ª posição e nível remuneratório 1 
da tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 16 julho corrente, 
com os seguintes trabalhadores: Agostinho do Rosário Duarte, António 
José de Matos Serôdio, António Manuel Sentieiro de Oliveira, Arménio 
Gomes da Silva, Carlos Manuel Matos Pinto e Paulo Jorge Dias Rolo.

17 de julho de 2012. — A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso 
Simões.

306259027 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO

Aviso n.º 10821/2012

Cessação de Relação Jurídica de Emprego Público
Em cumprimento do disposto na alínea d) no artigo 37.º da Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua atual redação, torna-se pú-
blico que, por despacho da Direção da Caixa Geral de Aposentações 
de 29 de junho de 2012, foi concedido a aposentação ao trabalhador 
Francisco António Pisco, contratado por tempo indeterminado na cate-
goria de Assistente Operacional com a posição remuneratória 8, nível 
remuneratório 8.

Por despacho do Senhor Vereador da Câmara Municipal, com compe-
tência delegada em matéria de pessoal, datado de 05 de julho de 2012, 
este trabalhador foi desligado do serviço no dia 9 de julho de 2012.

10 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara, Bernardino António 
Bengalinha Pinto.

306301138 

 Aviso n.º 10822/2012

Projetos de Regulamentos Municipais de Abastecimento Público 
de Água, Saneamento de Águas Residuais e Gestão

 de Resíduos Urbanos de Viana do Alentejo — Discussão Pública

Bernardino António Bengalinha Pinto, Presidente da Câmara Munici-
pal de Viana do Alentejo, torna público, ao abrigo da competência que 
lhe confere a alínea v) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro na redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º do Código do 




