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o Júri do período experimental tem a mesma composição do Júri do 
procedimento concursal.

16 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Humberto da Costa 
Cerqueira, eng.

307134142 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 9884/2013

Abertura do Período de Discussão Pública do Plano de Pormenor 
da Área Urbana de Génese

Ilegal do Brejinho em Zambujeira do Mar
Torna -se público, para os efeitos dispostos no n.º 3 do artigo 77.º do 

Decreto -Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, na atual redação conferida 
pelo Decreto -Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro, que por deliberação 
tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Odemira em 18 de 
julho de 2013, se procede à abertura do período de discussão pública 
da proposta de Plano de Pormenor da Área Urbana de Génese Ilegal do 
Brejinho em Zambujeira do Mar.

A discussão pública encontra -se aberta por um período de 22 dias 
úteis, contados a partir do 5.º dia posterior ao da publicação do presente 
aviso do Diário da República, na 2.ª série.

A proposta de Plano de Pormenor, os pareceres emitidos no âmbito 
do acompanhamento, a ata da conferência de serviços, o relatório de 
ponderação do período adicional de concertação, o protocolo celebrado 
com Administração Conjunta da AUGI do Brejinho encontram -se dispo-
níveis para consulta, pelos interessados, no Balcão Único do Município 
de Odemira, na Junta de Freguesia da Zambujeira do Mar, todos os 
dias úteis durante as horas normais de expediente e, no sítio da internet 
www.cm -odemira.pt.

Durante o período de discussão pública todos os interessados pode-
rão apresentar reclamações, observações ou sugestões formuladas por 
escrito, podendo ser entregues em mão, por correio para o Município 
de Odemira, Praça da República, 7630 -139 Odemira, ou por correio 
eletrónico para planeamento@cm -odemira.pt.

22 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Engenheiro José 
Alberto Candeias Guerreiro.

207139019 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FRADES

Aviso n.º 9885/2013
Em cumprimento do disposto na alínea d)do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27/02, adaptada à Administração Local pelo Decreto-
-Lei n.º 209/2009, de 03/09, torna -se público que cessou, por motivo 
de aposentação, a relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado o seguinte trabalhador:

Luís Rodrigues Loureiro — Assistente Operacional, posição remune-
ratória 1 — nível 1, desligado do serviço em 01/07/2013.

11 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Manuel 
Martins de Vasconcelos.

307112548 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso n.º 9886/2013
José Carlos Alexandrino Mendes, Presidente da Câmara Municipal 

de Oliveira do Hospital: Torna público, nos termos das disposições 
combinadas previstas, respetivamente, no artigo 241.º da Constituição 
da República Portuguesa, e na alínea a) e e), do n.º 2, do artigo 53.º e 
alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, que a Câmara 
Municipal por deliberação de 27 de junho de 2013 e a Assembleia Mu-
nicipal Oliveira do Hospital, por deliberação de 27 de junho de 2013, 
aprovaram a alteração ao Regulamento Geral de Taxas Municipais, 
incluindo a respetiva fundamentação económico -financeira, documento 
que é assim republicado.

 ANEXO III

Produtos a que se refere o n.º 2 do artigo 24.º do presente 
regulamento

Castanhas assadas.
Pipocas.
Algodão doce.
Fruta e frutos secos.
Doces diversos (ex. chocolates, bolos secos, etc.)
Gelados.
Balões.
Outros produtos, que excecionalmente possam ser autorizados pelo 

Presidente ou Vereador com competência.
207130595 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso n.º 9881/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, homologuei em 

09/07/2013, a conclusão com sucesso do período experimental da tra-
balhadora deste Município Sandra Isabel Batista Nunes Antão, para a 
carreira/categoria de Assistente Técnico, (Monitora de Natação), na 
sequência do procedimento concursal comum, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 189 de 30 de setembro de 2011.

11 de julho de 2013. — O Vice -Presidente da Câmara, Rui Manuel 
Marques Garcia.

307128392 

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Aviso n.º 9882/2013
Para os devidos e legais efeitos e nos termos do previsto nos arti-

gos 234.º e 235.º do RCTFP aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, torna -se público que por despacho do senhor presidente da 
câmara, datado de 15 de julho de 2012, foi concedida licença sem 
remuneração ao trabalhado assistente operacional operacional, José 
Mário Machado Queirós, pelo período de 360 dias com início no dia 
16 de julho de 2013.

15 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Humberto da Costa 
Cerqueira, engenheiro.

307134507 

 Aviso n.º 9883/2013

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com vista ao pre-
enchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria de 
Técnico Superior (área de geografia e planeamento).

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (doravante designado por 
LVCR), torna -se público que, por meu despacho datado de 16 de julho 
de 2013, e na sequência dos resultados obtidos no âmbito do procedi-
mento concursal comum de recrutamento para preenchimento de um 
posto de trabalho para a carreira e categoria de Técnico Superior (área de 
geografia e planeamento), aberto pelo aviso n.º 1814/2013, publicado na 
2.ª série do Diário da República n.º 25, de 5 de fevereiro, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
a trabalhadora Eunice Vilela Gonçalves Badim, com a remuneração 
mensal de 1.201,48 €, correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 
remuneratório 15, da tabela remuneratória única, da carreira catego-
ria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 16 de junho de 2013, 
iniciando -se também nesta data o período experimental de 180 dias, de 
harmonia com o estipulado na alínea c) do artigo 76.º, conjugado com 
o disposto no n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro 
(doravante designado por RCTFP) e com o plasmado no acordo coletivo 
de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro. Para efeitos do estipulado 
nos n.os 2 e 3 do artigo 73.º do RCTFP, em conjugação com os n.os 3 e 
seguintes do artigo 12.º da LVCR e nos termos do referido despacho, 




