
Diário da República, 2.ª série — N.º 55 — 19 de março de 2013  9929

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Aviso n.º 4008/2013
Paulo Jorge Marques Inácio, Presidente da Câmara Municipal de 

Alcobaça, faz saber que, tendo a proposta de alteração ao Plano Diretor 
Municipal de Alcobaça no perímetro urbano da Pedra do Ouro mere-
cido parecer favorável de todas as entidades presentes na conferência 
de serviços e a respetiva proposta de alteração à REN tendo também 
merecido os pareceres favoráveis das entidades na posterior conferência 
decisória, considera -se estarem reunidas as condições para abertura do 
período de discussão pública, de acordo com o n.º 3 do artigo 77.º do 
Decreto -Lei n.º 380/99 de 22 de setembro na sua atual redação. Assim 
ficou deliberado em reunião pública ordinária realizada no dia 11 de 
março de 2013 proceder à abertura do período de discussão pública da 
proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal de Alcobaça no perí-
metro urbano da Pedra do Ouro, por um período de 30 dias, a contar do 
5.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República.

Durante o período de discussão pública, a proposta de plano estará 
disponível para consulta de todos os interessados, no edifício dos serviços 
técnicos da Câmara Municipal de Alcobaça, sito na Rua da Liberdade 
em Alcobaça.

Quaisquer reclamações, observações ou sugestões deverão ser dirigi-
das ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, através dos 
Correios, entregues diretamente na Secção de Expediente Geral ou nos 
Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Alcobaça, ou para o seguinte 
endereço de correio eletrónico: ordenamento@cm -alcobaca.pt

12 de março de 2013. — O Presidente da Câmara, Paulo Jorge Mar-
ques Inácio, Dr.

206825947 

 MUNICÍPIO DE ALPIARÇA

Aviso n.º 4009/2013

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 3
Mário Fernando A. Pereira, torna público, que a Assembleia Municipal 

em sessão realizada a 21 e dezembro de 2012, deliberou nos termos do 
n.º 1, do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto de Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro na redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação das 
áreas de reabilitação urbana de Alpiarça.

Nos termos da aprovação os limites da área de reabilitação 3 são: 
limites das propriedades localizadas a norte da Rua José Relvas; eixo da 
via da Rua João Maria da Costa; limites das propriedades localizadas a 
sul da Avenida Carlos Relvas até ao cruzamento com a Rua Maria Luísa 
Falcão; a partir deste cruzamento eixo da via da Avenida Carlos Relvas; 
eixo da Rua Pedro Almendro.

Para geral conhecimento se publica este e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos dos costume, publicado no Diário 
da República e no site deste Municipio:www.cm -alpiarca.pt.

4 de março de 2013. — O Presidente, Mário Fernando Atracado 
Pereira.

206824561 

 Aviso n.º 4010/2013

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 1
Mário Fernando A. Pereira, torna público, que a Assembleia Municipal 

em sessão realizada a 21 e dezembro de 2012, deliberou nos termos do 
n.º 1, do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto de Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro na redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação das 
áreas de reabilitação urbana de Alpiarça.

Nos termos da aprovação os limites da área de reabilitação 1 são: li-
mites das propriedades localizadas a sul da Rua João Sousa Falcão; pelo 
eixo da via da Rua Dr. Queiroz Vaz Guedes; limites das propriedades a sul 
da Rua José Relvas; limites das propriedades a norte da Avenida Carlos 
Relvas; eixo da via da Rua Pedro Almendro; limites das propriedades 
localizadas a norte da Rua Fernão de Magalhães; limites das proprieda-

des localizadas a norte da Rua do Matadouro; limites das propriedades 
localizadas a norte da Rua 5 de outubro.

Para geral conhecimento se publica este e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos dos costume, publicado no Diário 
da República e no site deste Município: www.cm -alpiarca.pt.

4 de março de 2013. — O Presidente, Mário Fernando Atracado 
Pereira.

206824772 

 Aviso n.º 4011/2013

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 2
Mário Fernando A. Pereira, torna público, que a Assembleia Municipal 

em sessão realizada a 21 e dezembro de 2012, deliberou nos termos do 
n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto de Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro na redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar a delimitação das 
áreas de reabilitação urbana de Alpiarça.

Nos termos da aprovação os limites da área de reabilitação 2 são: 
limites das propriedades localizadas a sul da Rua Dr. Queiroz Vaz 
Guedes; eixo da via da Rua António Sérgio; limites das propriedades 
localizadas a sul da Rua Joaquim Nunes Ferreira; limites das proprie-
dades localizadas a norte da Rua Pedro Almendro; eixo da via da Rua 
Maria Luísa Falcão; eixo da via da Avenida Carlos Relvas; limites das 
propriedades localizadas a norte da Rua Manuel Nunes Ferreira; eixo 
da Rua Dr. Leal da Silva Tendeiro; eixo da via da Rua Comandante 
Fontoura da Costa; eixo da via da Rua José Relvas; eixo da via da Rua 
Silvestre Bernardo Lima; limites das propriedades localizadas a norte 
da Rua Luís de Camões; eixo da via da Rua Dr. Queiroz Vaz Guedes e 
o eixo da via da Rua 2 de Abril.

Para geral conhecimento se publica este e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume, publicado no Diário 
da República e no site deste Municipio: www.cm -alpiarca.pt.

4 de março de 2013. — O Presidente, Mário Fernando Atracado 
Pereira.

206824504 

 MUNICÍPIO DE ARMAMAR

Aviso n.º 4012/2013
Torna -se público para os devidos efeitos, que no seguimento do meu 

despacho de 15 de fevereiro de 2013 e no uso das competências que me 
são conferidas pela alínea a) do n.º 2.º do artigo 38.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2011, de 
11 de janeiro, foi autorizada a prorrogação até 31 de dezembro de 2013, 
da mobilidade interna (mobilidade da carreira/categoria de assistente 
operacional, para a carreira/categoria de assistente técnico), do traba-
lhador Luís António Jesus Ramos,

18 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Hernâni Pinto da Fonseca e Almeida.

306768542 

 MUNICÍPIO DE BARRANCOS

Aviso n.º 4013/2013

Procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego, na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
1 — Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 6.º, na alínea b) 

do n.º 1, dos n.º s 3 e 4 do artigo 7.º e do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008 
de 27/2, e do n.º 1 alínea a) do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/4, e na 
sequência da deliberação de 23 de janeiro da Câmara Municipal, apro-
vada pela Assembleia Municipal em 18 de fevereiro, em conformidade 
com n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 66 -B/2012 de 31/12, torna -se público 
que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia da 
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publicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento con-
cursal comum de recrutamento de trabalhadores, com vista à constituição 
de relação jurídica de emprego público, na modalidade de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, a fim de se 
proceder ao preenchimento de cinco postos de trabalho (sapadores flo-
restais), para a Carreira e categoria de Assistente Operacional, previstos 
no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Barrancos.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/4, declara -se não estarem constituídas reservas 
de recrutamento, no próprio organismo e não ter sido efetuada consulta 
prévia à Entidade Centralizadora para Constituição de Reservas de 
Recrutamento (ECCRC), por esta ter sido considerada temporariamente 
dispensada, conforme informação constante do site da Direção -Geral 
da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

3 — Legislação aplicável ao procedimento concursal: O presente 
procedimento reger -se -á pelas disposições contidas na Lei n.º 12 -A/2008 
de 27/2 e respetivas alterações; Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3/9; Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008 de 31/7; Lei n.º 59/2008 de 11/9; Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31/1; Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3/2; Portaria n.º 83 -A/2009 
de 22/1, com a redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011 
de 6/4; a Lei n.º 12 -A/2010 de 30/6; Lei n.º 55 -A/2011 de 31/12; Lei 
n.º 66/2012 de 31/12; Lei n.º 66 -B/2012 de 31/12 e Código do Proce-
dimento Administrativo.

4 — Local de trabalho: Na área do Município de Município.
5 — Caracterização dos postos de trabalho: O conteúdo funcional 

de Assistente Operacional constante no Anexo referido no n.º 2 do ar-
tigo 49.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, complementado com as funções 
constantes no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 109/2009, de 15/5 (sapadores 
florestais).

6 — Determinação do posicionamento remuneratório — O posicio-
namento remuneratório, obedecerá ao disposto no artigo 55.º da LVCR, 
conjugado com artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012 de 31/12, sendo a posi-
ção remuneratória de referência de 485,00 € correspondente à 1.ª posição 
remuneratória e ao nível um da Tabela Salarial Única.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Os requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 8.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, nomeadamente:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar 

interdito para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

8 — Habilitações literárias exigidas: Escolaridade obrigatória e curso 
de sapador florestal reconhecido pela AFN, a que corresponde o grau 
de complexidade 1 de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 44.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2. O Candidato deverá ser de-
tentor, à data limite para apresentação das candidaturas, dos requisitos 
de admissão.

9 — Outros requisitos:
a) De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 6.º da LVCR, este 

recrutamento inicia  -se de entre trabalhadores com Relação Jurídica de 
Emprego Público por Tempo Indeterminado previamente estabelecida.

b) No caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho 
por aplicação do ponto anterior e por razões de eficiência, economia 
processual e financeira, poderá, nos termos do n.º 2 do artigo 66.º da 
Lei n.º 66 -B/2012, proceder  -se ao recrutamento de trabalhadores com 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou de-
terminável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida.

c) Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicitam estes procedimentos.

9.1 — A ordenação final dos candidatos é unitária e obedecerá aos 
critérios de ordenação final, previstos na lei.

10 — Forma de apresentação de candidaturas:
10.1 — Formalização das candidaturas: Deverão ser formalizadas 

mediante preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, 
disponível na Secção de Recursos Humanos e Administração Geral e 
na página eletrónica da Câmara Municipal — www.cm -barrancos.pt, 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Barrancos, entregue 
pessoalmente ou remetido pelo correio registado com aviso de rece-
ção, para o endereço postal da Câmara Municipal de Barrancos, Praça 

do Município, n.º 2, 7230 -030 Barrancos, até à data limite fixada na 
publicitação;

10.2 — Documentação a apresentar: O requerimento (formulário tipo) 
deverá ser acompanhado da seguinte documentação:

Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias/profissio-
nais; Fotocópia do Bilhete de Identidade, do Cartão de Identificação 
Fiscal ou do Cartão de Cidadão; Curriculum Vitae, atualizado, datado 
e assinado.

Dos factos declarados no C.V. que considere relevantes para avaliação 
do seu mérito, deverá anexar os devidos comprovativos, sob pena de 
não serem considerados pelo Júri.

10.3 — Os candidatos que sejam detentores de relação jurídica de 
emprego público, devem entregar também:

Declaração emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato pertence, 
devidamente atualizada, da qual conste a modalidade da relação jurídica 
de emprego público que o mesmo detém, com indicação da carreira, 
categoria e da área de atividade, de que seja titular, com tempo de serviço 
respetivo para ambas, e remuneração base auferida.

Documento comprovativo da avaliação do desempenho relativo ao 
último período, não superior a 3 anos em que o candidato cumpriu ou 
executou atribuição, competência ou atividade idêntica à publicitada, 
se aplicável.

10.4 — Os candidatos que exerçam funções no Município de Bar-
rancos, estão dispensados da apresentação do documento indicado nos 
pontos 10.2 e 10.3, desde que os mesmos constem do respetivo processo 
individual.

10.5 — A não apresentação dos documentos acima identificados 
é motivo de exclusão, nos termos da alínea a) n.º 9 do artigo 28.º da 
Portaria que regulamenta o Procedimento Concursal.

10.6 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
11 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3/2, e para efeitos 

de admissão ao concurso, os candidatos com deficiência devem declarar 
sob compromisso de honra o respetivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência. Os candidatos com deficiência têm preferência em igualdade 
de classificações.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei, e as candidaturas que não obedeçam aos requisitos 
expressos no presente aviso e as que não estejam devidamente referen-
ciadas não serão aceites.

13 — Em caso de dúvidas, assiste ao Júri do concurso a faculdade 
de exigir a qualquer candidato, a apresentação de documentos compro-
vativos das suas declarações.

14 — Métodos de Seleção: Considerando que este procedimento 
concursal é urgente devido à necessidade de repor os recursos humanos 
indispensáveis para prosseguir com as atividades inerentes à carac-
terização do posto de trabalho a ocupar, sob pena de comprometer o 
exercício especializado de funções de gestão e defesa da floresta do 
concelho, bem como de garantir a prevenção e combate aos incêndios 
florestais, de modo a dar -se cumprimento ao protocolo de colaboração 
celebrado entre o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, 
o Município de Barrancos e a Autoridade Florestal Nacional, em 2008, 
e nos termos do n.º 6.º, da Portaria 83 -A/2009, de 22/1, com a redação 
que lhe foi conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6/4, conjugada 
com o artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2, o método de seleção a 
aplicar é a Prova de Conhecimentos.

14.1 — Para candidatos que, cumulativamente, sejam titulares de 
categoria e se encontrem, ou, tratando -se de candidatos colocados em 
situação de mobilidade especial, se tenham por último encontrado a 
cumprir ou a executar a atribuição, competência, ou atividade carac-
terizadores dos postos de trabalho para cuja ocupação o procedimento 
é publicitado, o método de seleção a aplicar é a Avaliação Curricular, 
exceto quando afastado por escrito, nos termos do n.º 2 do artigo 53.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27/2.

Prova de Conhecimentos — visa avaliar os conhecimentos académicos 
e ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos necessárias 
ao exercício de determinada função.

A prova de conhecimentos assume a forma oral, revestindo natureza 
teórico -prática e individual, com a duração máxima de 30 minutos, e 
incidirá sobre funções de prevenção dos incêndios florestais através 
de ações de silvicultura, gestão de combustíveis, realização de fogos 
controlados, realização de queimadas, manutenção e beneficiação da 
rede divisional, de linhas quebra  -fogo e de outras infraestruturas e ainda 
sobre sensibilização do público para as normas de conduta em matéria 
de prevenção, do uso do fogo e da limpeza das florestas; combate aos 
incêndios florestais e às subsequentes operações de rescaldo e vigilância 
pós -incêndio e ainda manuseamento de motosserra, moto -roçadora e 
equipamento de proteção individual.
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A classificação final será expressa numa escala de valoração de 0 a 
20 com expressão até às centésimas.

Avaliação Curricular — visa analisar a qualificação dos candidatos, 
designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso pro-
fissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes:

Habilitação académica, Formação profissional, Experiência profis-
sional e Avaliação de desempenho.

A avaliação curricular será expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
com valoração até às centésimas, resultando a nota final da aplicação 
da seguinte fórmula:

AC = HAB × 25 %+ FP × 25 % + EP × 40 %+ AD × 10 %
em que:

AC = Avaliação Curricular; HAB = Habilitações Académicas; FP = For-
mação Profissional; EP = Experiência Profissional; AD = Avaliação de 
Desempenho.

Caso os candidatos não detenham avaliação de desempenho, por ra-
zões que não lhes sejam imputáveis, a fórmula de cálculo deste método 
de seleção é a seguinte:

AC = HAB × 30 %+ FP × 30 % + EP × 40 %

14.2 — Nos termos do n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/1, são excluídos do procedimento os candidatos que obtenham uma 
valorização inferior a 9,5 valores no método de seleção aplicado.

14.3 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de seleção para que seja convocado equivale à desistência do 
procedimento.

15 — Composição do Júri: Nos termos do artigo 21.º da Portaria 
83 -A/2009, de 22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6/4, é constituído um júri de concurso, composto por um presidente, 
dois vogais efetivos e dois vogais suplentes.

Presidente — Eng.º João Carlos Soares Mestre, chefe de divisão de 
Obras Municipais e Conservação da CM de Moura.

Vogais efetivos — Dr.ª Lurdes Mendes Saramago Agulhas, chefe de 
divisão da UAF, que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impe-
dimentos e Eng.º José Manuel Portela Campos, técnico superior do ICNF.

Vogais suplentes — Engª. Dalila de Fátima Martins Guerra, chefe da UOSU 
e Dr. Jacinto Domingos Mendes Saramago, chefe de divisão da UASC.

16 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6/4, os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de seleção, 
bem como o sistema de classificação dos candidatos, incluindo a res-
petiva fórmula classificativa, constam das atas das reuniões do júri do 
procedimento, as quais serão facultadas aos candidatos, no prazo de 3 
dias úteis, sempre que solicitadas.

17 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6/4, para realização da audiência dos interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. As alegações a proferir pelos mesmos devem 
ser feitas em formulário próprio, aprovado por Despacho n.º 11 321/2009, de 
8/5, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8/5, disponibili-
zado no endereço eletrónico da Direção -Geral da Administração e Emprego 
Público (DGAEP), em www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página 
eletrónica ou junto dos serviços administrativos da Câmara Municipal.

17.1 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de noti-
ficação do dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, 
nos termos previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas no 
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/4.

17.2 — A publicitação dos resultados obtidos é efetuada através de 
lista, afixada em local visível e público das instalações da Câmara Mu-
nicipal de Barrancos, e disponibilizada na sua página eletrónica.

18 — Critério de desempate: Em caso de igualdade de valoração 
entre os candidatos aplicam  -se os critérios preferenciais previstos no 
artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/1 alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/4.

18.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
e dos excluídos no decurso da aplicação do método de seleção, é notifi-
cada, para efeitos de audiência de interessados, nos termos do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22/1, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/4.

18.2 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homo-
logação do Presidente da Câmara Municipal, é publicitada no Diário da 
República, 2.ª série, afixada nas respetivas instalações e disponibilizada 
na página eletrónica da Câmara Municipal de Barrancos.

19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
“A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades, entre homens e 
mulheres, o acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma 
de discriminação”.

20 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o recru-
tamento e preenchimento dos postos de trabalho a ocupar (cinco postos) e 
para ocupação de idênticos postos de trabalho, a ocorrer no prazo de 18 me-
ses, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22/1 alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6/4.

21 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22/1, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6/4, o presente Aviso será publicado no Diário 
da República, 2.ª série, bem como na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da 
República, 2.ª série, e no prazo máximo de três dias úteis contados da 
mesma data, num jornal de expansão nacional, bem como será ainda 
publicado na página eletrónica da Câmara Municipal.

25 de fevereiro de 2013. — O Presidente, Dr. António Pica Tereno.
306805801 

 MUNICÍPIO DA BATALHA

Aviso n.º 4014/2013

Cessação da relação jurídica de emprego público
por motivo de falecimento

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que cessou, por 
motivo de falecimento, a relação jurídica de emprego público, na mo-
dalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, o seguinte 
trabalhador, a saber:

José Joaquim Caseiro Gomes, Assistente Operacional, posicionado na 
2 posição remuneratória e o nível remuneratório 2 com efeitos a partir 
de 18 -02 -2013, data do falecimento.

21 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, 
António José Martins Sousa Lucas.

306809155 

 MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO

Aviso n.º 4015/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, faz -se público que por despacho da Caixa Geral 
de Aposentações, de 31/12/2012 cessou por motivo de aposentação, 
a modalidade de relação jurídica de emprego público por contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, o trabalhador:

Fernando Leite Pires, assistente operacional, posição remuneratória 
entre a 6.ª e 7.ª e nível remuneratório entre 6 e 7, com efeitos a partir 
de 31/01/2013.

26 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 
Monteiro da Mota Silva.

306821118 

 MUNICÍPIO DA COVILHÃ

Aviso n.º 4016/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho do vereador 

responsável pela gestão de recursos humanos, foi concedido licença sem 
remuneração nos termos do artigo 234.º do Decreto -Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, aos seguintes assistentes operacionais:

Norberto do Nascimento Gomes, pelo prazo de 12 meses, com início 
a 1 de março de 2012;

António Salcedas Carrilho, pelo prazo inferior a um ano, com inicio 
a 1 de maio de 2012;

23 de agosto de 2012. — O Vereador Responsável pela Gestão de 
Recursos Humanos, Pedro Miguel Abreu da Silva.

306803874 




