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José Filipe Fernandes Da Silva — excluído c)
Maria do Carmo Fernandes Dias — excluído b)
Maria José Gomes Torres — excluído b)
Maria Júlia Gomes Torres — excluído c)
Pedro Oliveira Barbosa — excluído c)
Sandra Daniela Veloso Dias — excluído b)
Vítor Manuel da Silva Gomes — excluído b)
a) Por ter sido dispensado da aplicação do segundo método, sendo 

considerado excluído nos termos da al. c), do n.º 1, do artigo 8.º, da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/20122, de 06/04.

b) Por ter nota inferior a 9,5 valores na prova de conhecimentos.
c) Por ter faltado à prova de conhecimentos.

Assim, para os efeitos do disposto no artigo 36.º da referida Portaria, 
a Lista Unitária de Ordenação Final homologada e já comunicada aos 
interessados, encontra -se afixada no átrio dos Paços do Concelho e 
publicitada em www.cm -amares.pt.

13 de março de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Lopes Gonçalves Barbosa.

306836963 

 MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO

Aviso n.º 4314/2013

Projeto de Regulamento Municipal de Operações
Urbanísticas de Celorico de Basto

Joaquim Monteiro da Mota e Silva, Presidente da Câmara Municipal 
da Celorico de Basto, no uso da competência que lhe é conferida pela 
alínea a), do n.º 7, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, faz saber 
e tornar público:

1.º Ter sido aprovado pela câmara municipal em reunião realizada 
no dia 18 de março de 2013, o Projeto de Regulamento Municipal de 
Operações Urbanísticas de Celorico de Basto.

2.º O referido Projeto de Regulamento encontra -se disponível para 
consulta na Secção de Taxas e Licenças, da Divisão Administrativa de 
Gestão e Finanças, e no site institucional do Município (www.mun-ce-
loricodebasto.pt), pelo prazo de 30 dias a contar da publicação no Diário 
da República, para efeitos de apreciação pública, nos termos do disposto 
no n.º 1 do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com a nova 
redação que lhe foi dado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, 
podendo os interessados dirigir por escrito, a esta Câmara Municipal, 
as suas sugestões ou reclamações, no prazo antes referido.

3.º Se após o decurso do período de audiência dos interessados e 
discussão pública, não tiver havido dedução de sugestões por parte dos 
interessados, considerar-se-á o documento definitivamente aprovado.

4.º Registando-se sugestões por parte dos interessados, devem as 
mesmas ser postas à consideração e análise da câmara municipal com 
vista ao seu eventual acolhimento.

5.º Posteriormente, deverá a proposta de Regulamento ser remetida à 
Assembleia Municipal, para ulterior aprovação nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
na redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.

6.º Em caso de aprovação pela Assembleia Municipal, promover a 
sua publicação nos termos legais.

7.º As disposições que pressuponham a existência do «Balcão do 
Empreendedor» apenas entrarão em vigor na data da sua entrada em 
funcionamento.

8.º Para conhecimento geral publica-se o presente Edital e outros de 
igual teor, que vai também ser afixado no átrio do edifício dos Paços do 
Concelho e em todos os edifícios sede das Juntas de Freguesia.

19 de março de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim 
Monteiro da Mota e Silva.

206839977 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 4315/2013
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho da-

tado de 15 de março de 2013, foi concedida ao Assistente Operacional 
da carreira de Assistente Operacional, Marco Paulo Cardoso Martins, 
licença sem remuneração pelo período de 60 dias, a partir de 17 de junho 

de 2013, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 234.º e 235.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

15 de março de 2013. — Por delegação do Presidente da Câmara, a 
Vereadora, Maria Teresa Francisco Menalha.

306841336 

 MUNICÍPIO DE MANGUALDE

Aviso n.º 4316/2013
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho de 

28 de fevereiro de 2013, e usando da competência que me confere a Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, no seu artigo 68.º, n.º 2, alínea a), com a 
redação que lhe é dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, conjugado 
com o artigos 234.º e 235.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na 
sequência de novo pedido, foi concedida, no terminus da atual licença, 
nova licença sem remuneração por 11 meses, ao colaborador Nuno 
Fradique da Cruz Correia de Carvalho.

6 de março de 2013. — O Presidente da Câmara, João Nuno Ferreira 
Gonçalves de Azevedo.

306808637 

 MUNICÍPIO DE MIRA

Aviso n.º 4317/2013
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do Sr. 

Presidente da Câmara de 31 de janeiro de 2013 e ao abrigo do disposto 
na alínea a) do n.º 2, do artigo 68.º e artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro, na redação da Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro, conjugado 
com o artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, se pro-
cedeu à afetação dos trabalhadores do mapa de pessoal do Município de 
Mira aprovado para 2013, conforme lista nominal afixada no átrio do 
Paços do Concelho, publicitada em wwwcm -mira.pt e divulgada pelos 
trabalhadores de acordo com a estrutura e organização dos serviços 
deste Municipio, publicada no Diário da República, 2.ª série, N.º 13 
de 18 de janeiro de 2013.

31 de janeiro de 2013. — O Presidente da Câmara, João Maria Ri-
beiro Reigota, Dr.

306831268 

 MUNICÍPIO DE MIRANDELA

Aviso (extrato) n.º 4318/2013

Proposta de Regulamento de Afixação ou Inscrição de Mensagens 
Publicitárias do Município de Mirandela

António Almor Branco, Presidente da Câmara Municipal de Mi-
randela, torna público nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, que a Câmara 
Municipal deliberou, em reunião realizada no dia 11 de março de 2013, 
submeter a apreciação pública, pelo prazo de 30 dias, contados do dia 
seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário da República, 
a proposta de Regulamento de Afixação ou Inscrição de Mensagens 
Publicitárias do Município de Mirandela, que se encontra disponível 
para consulta na página do Município em http://www.cm -mirandela.
pt/files/12/12325.pdf

Os interessados podem endereçar as suas sugestões à referida pro-
posta de Regulamento, por escrito para Largo do Município, 5370 -288 
Mirandela ou através de correio eletrónico para gabinetejuridico@
cm -mirandela.pt, dentro do prazo referido.

13 de março de 2013. — O Presidente da Câmara, António Almor 
Branco.

306827648 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 4319/2013

Discussão pública de loteamento
Sónia Isabel Nobre Correia, vereadora da Câmara Municipal de 

Odemira:
Torna público, em cumprimento do disposto nos n.os 2 e 3 do ar-

tigo 77.º, do Decreto -Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, com nova redação 
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dada pelo Decreto -Lei n.º 310/03 de 10 de dezembro, conjugado com 
o n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na 
nova redação dada pelo Decreto -Lei n.º 60/07 de 04 de setembro, o 
seguinte:

Em execução da deliberação proferida em vinte e um de fevereiro de 
dois mil e treze, encontra -se aberto, pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados a partir do oitavo dia após a publicação no Diário da República, 
o período de discussão pública referente ao pedido de informação prévia 
de alteração ao alvará de loteamento de um terreno sito em Cerca do 
Caixeiro, da freguesia de S. Teotónio, Concelho de Odemira, respeitante 
ao lote W e área de 21,83 m2 de domínio público a integrar no mesmo, 
omisso na matriz predial, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Odemira sob o n.º 2879/19980903, com a área de 124 m2, propriedade 
de António Nobre Guerreiro.

O referido processo de alteração ao alvará de loteamento encontra-
-se patente ao público na Divisão de Operações Urbanísticas e Licen-
ciamento de Atividades, da Câmara Municipal de Odemira, Praça da 
República, 7630 -139 em Odemira, de segunda a sexta -feira das 9:00h, 
às 16:00h.

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.

1 de março de 2013. — A Vereadora, Sónia Isabel Nobre Correia.
306813083 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 4320/2013
1 — Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho da 

Senhora Vereadora do Pelouro da Habitação, Dr.ª Matilde Alves, de 19 
de março de 2013, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a 
contar da publicação do presente aviso no Diário da República, proce-
dimentos concursais comuns para constituição de relações jurídicas de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento dos 
postos de trabalho infra identificados.

2 — Caracterização dos postos de trabalho:
Ref. A) um posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 

superior, área funcional Organização e gestão, conforme caracterização 
do mapa de pessoal aprovado: «Desenvolve funções consultivas, de 
estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e pre-
param a decisão. Elabora pareceres, projetos e atividades conducentes 
à definição das políticas do município na área da unidade orgânica, 
nomeadamente, análise de processos administrativos e de circuitos de 
informação, tendo em vista a sua racionalização e simplificação; con-
ceção e implementação de metodologias e instrumentos de gestão.»;

Ref. B) um posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 
superior, área funcional Organização e gestão, conforme caracterização 
do mapa de pessoal aprovado: «Desenvolve funções consultivas, de 
estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e pre-
param a decisão. Elabora pareceres, projetos e atividades conducentes 
à definição das políticas do município na área da unidade orgânica, 
nomeadamente, análise de processos administrativos e de circuitos de 
informação, tendo em vista a sua racionalização e simplificação; con-
ceção e implementação de metodologias e instrumentos de gestão.»;

Ref. C) um posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 
superior, área funcional Proteção Civil, conforme caracterização do 
mapa de pessoal aprovado: «Desenvolve funções consultivas, de estudo, 
planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e pro-
cessos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam 
a decisão. Elabora programas e projetos conducentes à definição e 
concretização das políticas do município na área de proteção civil, 
nomeadamente, desenvolvimento de planos de prevenção e emergência; 
ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação, a acidentes 
graves e catástrofes.»;

Ref. D) um posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 
superior, área funcional Ambiente, conforme caracterização do mapa de 
pessoal aprovado: «Desenvolve funções consultivas, de estudo, planea-

mento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão. Elabora estudos, projetos e atividades conducentes à definição 
e concretização das políticas do município na área do planeamento, 
proteção e gestão ambiental, nomeadamente, definição, gestão e acom-
panhamento de estudos/medidas com incidência ou impacte ambientais 
nas suas diferentes vertentes: ruído, qualidade do ar, biodiversidade, 
recursos hídricos e resíduos; desenvolvimento de conteúdos técnico-
-científicos para suporte a programas de informação e sensibilização 
ambiental; planeamento e conservação de espaços verdes e património 
arbóreo municipal.»;

Ref. E) um posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico 
superior, área funcional Educação ambiental, conforme caracterização 
do mapa de pessoal aprovado: «Desenvolve funções consultivas, de 
estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e 
preparam a decisão. Elabora pareceres, promove e acompanha projetos 
conducentes à definição e concretização das políticas do município na 
área de educação ambiental, nomeadamente, conceção e implementação 
de programas de sensibilização ambiental dirigidos à comunidade escolar 
e população geral; organização e dinamização de atividades sazonais de 
educação para o desenvolvimento sustentável.»;

Ref. F) um posto de trabalho na categoria e carreira geral de Técnico 
Superior, área funcional Engenharia, conforme caracterização do mapa 
de pessoal aprovado: «Desenvolve funções consultivas, de estudo, planea-
mento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. 
Elabora pareceres, projetos e atividades conducentes à definição e 
concretização das políticas do município na área da engenharia civil 
no âmbito da respetiva unidade orgânica.»;

Ref. G) seis postos de trabalho na categoria e carreira geral de Técnico 
Superior, área funcional Cultura, conforme caracterização do mapa de 
pessoal aprovado: «Desenvolve funções consultivas, de estudo, planea-
mento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão. Elabora estudos, projetos e atividades conducentes à definição 
e concretização das políticas do município na área da cultura, nomea-
damente, conservação, tratamento e difusão do património museológico 
e arqueológico, conceção e realização de ações de extensão cultural; 
apoio na organização e montagem de exposições; gestão dos equipa-
mentos e infraestruturas culturais do município.»;

Ref. H) um posto de trabalho na categoria e carreira geral de Técnico 
Superior, área funcional Teatro, conforme caracterização do mapa de 
pessoal aprovado: «Desenvolve funções consultivas, de estudo, planea-
mento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a 
decisão. Elabora estudos, projetos e atividades na área da gestão de 
equipamentos e infraestruturas dos Teatros Municipais.»

Ref. I) um posto de trabalho na categoria e carreira geral de Técnico 
Superior, área funcional Sistemas de informação geográfica, conforme 
caracterização do mapa de pessoal aprovado: «Desenvolve funções con-
sultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação 
de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que funda-
mentam e preparam a decisão. Elabora estudos, projetos e atividades 
conducentes à definição e concretização das políticas do município na 
área dos Sistemas de Informação, nomeadamente desenvolvimento e 
gestão de sistemas de informação geográfica e cartográfica, manutenção 
de aplicativos existentes.»

Ref. J) dez postos de trabalho na categoria e carreira geral de Assis-
tente Técnico, área funcional Administrativa, conforme caracterização 
do mapa de pessoal aprovado: «Exerce funções de natureza executiva, 
de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas definidas 
e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de 
atuação da respetiva unidade orgânica, nomeadamente, expediente, 
arquivo, secretaria, contabilidade, recursos humanos, aprovisionamento 
e economato e atendimento ao cliente.»

Ref. K) um posto de trabalho na categoria e carreira geral de Assistente 
Técnico, área funcional Cultura, conforme caracterização do mapa de 
pessoal aprovado: «Exerce funções de natureza executiva, de aplicação 
de métodos e processos, com base em diretivas definidas e instruções ge-
rais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação da respetiva 
unidade orgânica, nomeadamente na área da gestão de equipamentos 
e infraestruturas dos Teatros Municipais.»

Ref. L) um posto de trabalho na categoria e carreira geral de Assistente 
Operacional, área funcional Cultura, conforme caracterização do mapa 
de pessoal aprovado: «Exerce funções de natureza executiva, de caráter 
manual ou mecânico, enquadradas em diretivas definidas, na área da 
cultura, executando tarefas de apoio indispensáveis ao funcionamento 
dos serviços, podendo comportar esforço físico, nomeadamente, trans-
porte, manuseamento, limpeza e acondicionamento de documentos; 
apoio na ordenação, foliação e carimbagem de documentos; apoio na 




