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do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto  -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, 
de 31 de janeiro, conforme aviso publicado no Diário da República, 
2.ª série, de 9 de abril, e relativamente ao qual não foi apresentada 
qualquer sugestão ou reclamação.

2.º Mais torna público que o referido Regulamento poderá ser con-
sultado na página eletrónica do município, www.cm -crato.pt, e entra 
em vigor no dia seguinte à publicação do presente edital na 2.ª série do 
Diário da República.

3.º As disposições que pressuponham a existência do «Balcão do 
Empreendedor» apenas entrarão em vigor na data em que as respetivas 
formalidades sejam disponibilizadas e estejam em funcionamento no 
mesmo Balcão.

4.º Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados no átrio do edifício dos Paços do Muni-
cípio e nas sedes das Juntas de Freguesia do município.

10 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Teresa Ribeiro.

307117708 

 Edital n.º 765/2013
João Teresa Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal do Crato, torna 

público que:
1.º A Assembleia Municipal do Crato, na sua sessão ordinária, reali-

zada no dia 19 de junho de 2013, sob proposta da Câmara Municipal, 
aprovada, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, na reunião realizada no dia, 20 de março 
de 2013, deliberou aprovar, em conformidade com a alínea a) do n.º 2 
do artigo 53.º da mesma Lei n.º 169/99, o Regulamento Municipal de 
Publicidade do Município do Crato, cujo projeto de Regulamento esteve 
em apreciação pública, nos termos dos artigos 117.º e 118.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto  -Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto  -Lei n.º 6/96, 
de 31 de janeiro, conforme aviso publicado no Diário da República, 
2.ª série, de 9 de abril, e relativamente ao qual não foi apresentada 
qualquer sugestão ou reclamação.

2.º Mais torna público que o referido Regulamento poderá ser con-
sultado na página eletrónica do município, www.cm -crato.pt, e entra 
em vigor no dia seguinte à publicação do presente edital na 2.ª série do 
Diário da República.

3.º As disposições que pressuponham a existência do «Balcão do 
Empreendedor» apenas entrarão em vigor na data em que as respetivas 
formalidades sejam disponibilizadas e estejam em funcionamento no 
mesmo Balcão.

4.º Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados no átrio do edifício dos Paços do Muni-
cípio e nas sedes das Juntas de Freguesia do município.

10 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Teresa Ribeiro.

307117773 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 9694/2013

Consolidação da mobilidade interna na categoria
Para os devidos efeitos torna -se público que por despacho do Sr. Pre-

sidente da Câmara Municipal, e após anuência da Junta de Freguesia 
de Moscavide, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
interna na categoria da trabalhadora Maria Fernanda Rodrigues Mon-
teiro Lima, com a categoria de Assistente Operacional, com efeitos a 
21 de junho de 2013, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, alterado pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 
30 de dezembro.

21 de junho de 2013. — Por subdelegação de competências da Verea-
dora dos Recursos Humanos, o Diretor do Departamento, Carlos Santos.

307073766 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Despacho n.º 9929/2013
Ao abrigo e nos termos conjugados do disposto nos n.os 1 e 2 do 

artigo 27.º e do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezem-
bro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, e no uso 
da competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º, e o 
artigo 72.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, nomeei, em regime de 
substituição, por meu Despacho n.º 29/2013, desta data, a licenciada 
Maria Luísa Teixeira Guimarães para o cargo de chefe da divisão de 
ação social (direção intermédia do 2.º grau).

18 de junho de 2013. — O Presidente da Câmara, Engenheiro António 
Gonçalves Bragança Fernandes.

307104642 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso (extrato) n.º 9695/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da 

Assembleia Municipal de 18 de julho de 2013, foi aprovada a abertura, 
para o ano letivo 2013/2014, de procedimento concursal comum para 
contratação por tempo determinado dos profissionais das atividades de 
enriquecimento curricular, com vista ao preenchimento até ao limite 
máximo de 150 postos de trabalho. Este preenchimento, quer quanto 
ao número dos postos de trabalho, quer quanto às áreas colocadas a 
concurso, será efetuado conforme as necessidades inerentes ao ano 
letivo e de acordo com o vertido no Despacho n.º 9265 -B/2013, de 15 
de julho de 2013, em escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do conce-
lho, em horários a definir pelos Agrupamentos de Escolas, ao abrigo 
do Decreto -Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro e o estipulado no n.º 1 
do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com 
o artigo 3.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o n.º 12 do ar-
tigo 59.º, da lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro e o n.º 8 do artigo 10.º 
da Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de junho, para as seguintes áreas: Ensino 
do Inglês; Ensino da Música; Atividade Física e Desportiva; Atividades 
Lúdico -Expressivas — Expressão Plástica e Visual e Atividades Lúdico-
-Expressivas — Movimento e Drama/Teatro.

Os candidatos poderão consultar o aviso na íntegra na página da 
Internet — www.cm -matosinhos.pt/pages/119 — e terão até ao 3.º dia 
útil após a data da publicação deste aviso na 2.ª série do Diário da 
República para se candidatarem.

19 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme 
Manuel Lopes Pinto.

307138258 

 MUNICÍPIO DE ODIVELAS
Aviso n.º 9696/2013

Para os devidos efeitos, torna -se público que, por meu despacho de 29 de 
maio de 2013, autorizei a renovação pelo período de mais 1 ano, o estatuto 
de Bolseiro, a Rita Isabel Monteiro Jerónimo da Silva, Técnica Superior, 
do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com dispensa 
total de funções e sem remuneração a partir do dia 19 de agosto de 2013.

11 de junho de 2013. — A Presidente da Câmara Municipal, Susana 
de Carvalho Amador.

307073774 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso n.º 9697/2013

Cessação de relações jurídicas por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, na sua atual redação, torna -se público que cessaram 
as relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, 
por motivo de aposentação, dos seguintes trabalhadores: Educadora de 
Infância — Maria de Fátima Correia Pereira, desde 1 de junho de 2013; 
Assistentes operacionais — Nuno Manuel Onofre Monteiro (condutor 
de máquinas pesadas e veículos especiais), desde 1 de maio de 2013; 
Fernando Mendes Veloso Augusto (canalizador), desde 1 de junho de 
2013. Cessou também a relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, por morte, do assistente operacional (cantoneiro de vias) 
João Carlos Neto de Brito, com efeitos a 20 de março de 2013.

17 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Carlos Alexandrino Mendes.

307127347 




