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Na Junta de Freguesia da Caparica — Largo da Torre — Monte de 
Caparica, 2829-503 Caparica, no horário de expediente (das 9h00 às 
12h00 e das 14h00 às 17h00).

As reclamações, observações ou sugestões a apresentar deverão ser 
formuladas por escrito e endereçadas à Sra. Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Almada.

E para constar se passou o presente Edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares de estilo.

16 de abril de 2013. — A Diretora do Departamento de Administração 
e Finanças, Dr.ª Ana Coelho.

206923624 

 MUNICÍPIO DE BARRANCOS

Declaração de retificação n.º 550/2013

Retificação do aviso n.º 5008/2013, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 72, de 12 de abril de 2013

Para os devidos efeitos se declara que o aviso em título saiu com a 
seguinte inexatidão, que assim se retifica:

Na alínea f) do n.º 6.1, onde se lê «Estar habilitado com o 12.º ano ou 
equivalente» deve ler -se «Escolaridade obrigatória».

12 de abril de 2013. — O Presidente, António Pica Tereno.
306903869 

 MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 5949/2013

Procedimento concursal comum para ocupação de 2 posto de traba-
lho na categoria/carreira de Assistente Técnico, conforme o Aviso 
n.º 16390/2012, Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, 
de 6 de dezembro de 2012, um lugar de multimédia Referência A 
e um lugar de Biblioteca e Documentação Referência B.
Nos termos do n.º 2, do artigo 33.º, conjugado com a alínea d) do 

n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2001, de 06 de abril, convocam -se, 
para aplicação do seguinte método de seleção:

Avaliação Psicológica, a ter lugar no dia 17 de maio de 2013, 
pelas 10 horas, Fundação CEFA, sita na Rua do Brasil n.º 131, em 
Coimbra, a candidata Maria do Rosário de Oliveira Mendes Fernan-
des Ramos, Referência B e o candidato João Filipe Silva Tapadas, 
Referência A.

Os Candidatos deverão estar no local da realização das respetivas 
provas à hora marcada, na posse de documento de identificação válido, 
com fotografia.

23 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara, Joaquim Morão.
306920684 

 Aviso n.º 5950/2013

Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de traba-
lho na Categoria/carreira de Técnico Superior, conforme o Aviso 
n.º 16074/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, 
de 29 de novembro de 2012.
Nos termos do n.º 2, do artigo 33.º, conjugado com a alínea d) do 

n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2001, de 06 de abril, convocam -se, 
para aplicação do seguinte método de seleção:

Avaliação Psicológica, a ter lugar no dia 17 de maio de 2013, pelas 
10 horas, Fundação CEFA, sita na Rua do Brasil n.º 131, em Coimbra, 
a candidata Rosa Maria Correia Bonacho.

A Candidata deverá estar no local da realização das respetivas provas 
à hora marcada, na posse de documento de identificação válido, com 
fotografia.

23 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara, Joaquim Morão.
306920902 

 MUNICÍPIO DE ELVAS

Aviso n.º 5951/2013

Projeto de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas
 Municipais de Elvas

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha, Diretor de Departamento 
de Administração Geral e Recursos Humanos, no uso da subdelegação 
de competências conferidas por despacho do Vice -presidente da Câmara 
Municipal de Elvas.

Torna público nos termos e para os efeitos previstos do artigo 118.º 
do Código de Procedimento Administrativo, em cumprimento da deli-
beração camarária tomada em reunião ordinária realizada no dia 27 de 
março de 2013, submeter a apreciação pública, pelo prazo de 30 dias a 
contar da data da publicação do presente Aviso em Diário da República, 
o Projeto de alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 
de Elvas.

O referido projeto, encontra -se patente ao público no atendimento 
da Divisão de Administração Urbanística, no edifício do Município 
de Elvas, onde poderá ser consultado durante o horário normal de 
expediente, bem como na página da Internet do Município de Elvas, 
devendo as sugestões ou reclamações ser dirigidas ao Presidente 
da Câmara Municipal de Elvas, Rua Isabel Maria Picão, 7350-953 
Elvas.

16 de abril de 2013. — O Diretor de Departamento, Carlos Alexandre 
Henriques Saldanha.

306914844 

 Despacho n.º 5933/2013

Afetação/ reafetação dos trabalhadores do mapa de pessoal
Considerando a alteração à nova estrutura orgânica e respetivo regula-

mento de organização dos serviços municipais, constituindo as unidades 
orgânicas, bem como as respetivas atribuições e competências, aprovada 
pela Assembleia Municipal de Elvas em sua sessão ordinária ocorrida em 
27 de dezembro de 2012, sob proposta da Câmara Municipal ocorrida 
em 12 de dezembro de 2012, publicado no Diário da República n. 13, 
série II, de 13 de janeiro de 2013;

Considerando que, nos termos do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009, de 23/10, compete ao Presidente da Câmara Municipal a 
conformação da estrutura interna das unidades orgânicas, cabendo -lhe 
a afetação ou reafetação do pessoal do respetivo mapa;

Nestes termos e de acordo com a competência que me é conferida pela 
alínea a) do n. 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18/9, na redação 
dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11/1, e conforme o previsto no artigo 8.º 
e no n.º 3 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23/10, deter-
mino a afetação/reafetação dos trabalhadores do Mapa de Pessoal em 
vigor, às unidades orgânicas flexíveis que decorrem da nova estrutura 
orgânica, de acordo com o anexo ao presente despacho, produzindo 
efeitos à data de entrada em vigor do novo regulamento de organização 
dos serviços municipais.

O presente despacho carece de publicação no Diário da República, 
sob pena de ineficácia, nos termos do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n. 305/2009, de 23/10, pelo que determino que o mesmo seja 
publicado, por extrato, no Diário da República, e a respetiva Lista 
com a afetação/reafetação do pessoal seja publicitada na página oficial 
do Município.

23 de abril de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
António Rondão Almeida.

306916407 

 Regulamento n.º 153/2013
Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha, Diretor de Departamento 

de Administração Geral e Recursos Humanos do Município de Elvas, 
com subdelegação de competências conferidas por despacho de 15 de 
outubro de 2012.

Torna público que, a Assembleia Municipal de Elvas, no uso da 
competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 
n.º 169/99 de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, aprovou em sessão de 19 de abril de 2013, sob proposta 
da Câmara Municipal, aprovada em sua reunião realizada no dia 10 
de abril de 2013, a Alteração ao Regulamento do Cartão Municipal 
da Idade de Ouro.




