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publicitação, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 janeiro, na sua redação atual.

20 — Período experimental para técnico superior — regulado pela 
alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

21 — Reserva de recrutamento — para efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de fevereiro, alterada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, declara -se não estarem consti-
tuídas reservas de recrutamento neste organismo e, não tendo ainda 
sido publicado qualquer procedimento concursal para a constituição de 
reservas de recrutamento, encontrando -se temporariamente dispensada 
a obrigatoriedade de consulta prévia à Entidade Centralizada para a 
Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC).

22 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, o presente Aviso 
será publicitado nos seguintes locais e datas:

a) Na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.pt, no primeiro 
dia útil seguinte ao da publicitação no Diário da República;

b) Na página eletrónica da CIMT, por extrato, na data da publicação 
no Diário da República;

c) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de 
três dias úteis contados da data da publicação no Diário da República.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

22 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho Executivo, An-
tónio Manuel Oliveira Rodrigues.

307208793 

 MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

Aviso (extrato) n.º 11071/2013

Plano de intervenção em espaço rural da Herdade 
de Vale de Coelheiros

Dr. Nelson Domingos Brito, Presidente da Câmara Municipal de 
Aljustrel:

Faz saber, para efeitos do n.º 3 do artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, 
de 22 de setembro, com a redação republicada em anexo ao Decreto-
-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro e as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto, que a Câmara Municipal de 
Aljustrel deliberou em 21 de agosto de 2013 proceder à abertura de um 
período de 22 dias para discussão pública do Plano de Intervenção em 
Espaço Rural da Herdade de Vale de Coelheiros.

O período de discussão pública terá início no 5.º dia contado a partir 
da publicação deste aviso no Diário da República.

Durante o referido período, a proposta de plano, a fundamentação 
da não sujeição do mesmo a avaliação ambiental estratégica, respe-
tivos pareceres emitidos e a ata da conferência de serviços, estarão 
disponíveis para consulta dos interessados na secretaria da Divisão 
Técnica da Câmara Municipal, sita na Av. 1.º de maio, todos os dias 
úteis durante as horas normais de expediente e no sítio da internet: 
www.mun -aljustrel.pt.

As reclamações, observações ou sugestões a apresentar deverão ser 
formuladas por escrito, podendo estas ser enviadas por carta registada 
com aviso de receção para a Av. 1.º de maio, 7600 -010 Aljustrel, ou 
aí entregues pessoalmente, bem como remetidas através do email div-
-tecnica@mun -aljustrel.pt.

28 de agosto de 2013. — O Presidente da Câmara, Nelson Domingos 
Brito.

207216909 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 11072/2013
Para os devidos efeitos torna -se público que a presidente desta Câmara 

autorizou, respetivamente em 26 e 13 de junho de 2013, a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria das seguintes trabalhadoras:

Maria Armanda Raposo Dias Ramos, técnica superior da Câmara 
Municipal de Odivelas, com efeitos a 1 de setembro de 2013;

Maria Teresa Bento de Matos Gonçalves, assistente técnica da Câmara 
Municipal de Tondela, com efeitos a 1 de julho de 2013.

26 de agosto de 2013. — O Vice -Presidente da Câmara, José Manuel 
Raposo Gonçalves.

307214049 

 MUNICÍPIO DA BATALHA

Aviso n.º 11073/2013

Projeto de decisão relativo à classificação do Sítio de Interesse Mu-
nicipal da Pedreira Histórica de Valinho do Rei, sito em Conca-
jido, e do Sítio de Interesse Municipal da Pedreira Histórica de 
Pidiogo, sito em Vale da Pedreira, ambas situadas na freguesia 
do Reguengo do Fetal, concelho de Batalha e distrito de Leiria.
António José Martins de Sousa Lucas, Presidente da Câmara Munici-

pal da Batalha, torna público que foi aprovado pelo executivo municipal, 
em reunião ordinária de 20 de junho de 2013, o projeto de decisão 
relativo à classificação do Sítio de Interesse Municipal da Pedreira 
Histórica de Valinho do Rei, sito em Concajido, e Sítio de Interesse 
Municipal da Pedreira Histórica de Pidiogo, sito em Vale da Pedreira, 
ambas situadas na freguesia do Reguengo do Fetal, concelho de Batalha 
e distrito de Leiria.

As coordenadas geográficas (georreferenciadas no Sistema Hayford 
Gauss, no Datum 73, com origem no Ponto Central) são as seguintes:

Sítio de Interesse Municipal da Pedreira Histórica de Valinho do Rei
Latitude: 39º39’29.429’’ N; Longitude:  -8º45’01.525’’W
Sítio de Interesse Municipal da Pedreira Histórica de Pidiogo
Latitude: 39º39’12.766’’N; Longitude:  -08º44’30.463’’W

De acordo com o artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis na página 
eletrónica do Município em www.cm -batalha.pt. Para qualquer esclareci-
mento adicional, pode dirigir -se aos serviços técnicos às segundas -feiras 
durante o horário normal de expediente da Autarquia e às quintas -feiras 
das 14horas até às 17h30 m.

Nos termos do artigo 25.º e 26.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro informa -se que a consulta pública terá a duração de 30 dias 
úteis. Durante este período todos os interessados podem apresentar as 
suas reclamações, observações ou sugestões as quais devem ser entregues 
na Câmara Municipal da Batalha, que se pronunciará no prazo de 15 dias 
úteis conforme indicado no artigo 28.º do referido diploma.

3 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal da Batalha, 
António José Martins de Sousa Lucas.

307220504 

 Aviso n.º 11074/2013

Alteração ao Regulamento Municipal para Atribuição
de Comparticipação em Medicamentos

António José Martins de Sousa Lucas, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Batalha, torna público, para efeitos do disposto no n.º 3 do 
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), que foi 
dado cumprimento do disposto no n.os 1 e 2 do citado artigo, não tendo 
sido registadas quaisquer reclamações/sugestões à alteração efetuada no 
artigo 5.º do Regulamento Municipal para Atribuição de Comparticipa-
ção em Medicamentos, publicada no Diário da República II Série n.º 56 
de 20/03/2013 (Aviso n.º 4073/2013). A alteração ao Regulamento foi 
aprovada (definitivamente) pelo Executivo Municipal na sua reunião 
ordinária de 23 de maio de 2013, conforme deliberação n.º 2013/0312/
D.A.G. (G.D.SOCIAL), e pela Assembleia Municipal, na sua sessão 
ordinária de 28 de junho de 2013, podendo a mesma ser consultado no 
portal do Município (www.cm -batalha.pt).

10 de julho de 2013. — O Presidente Câmara Municipal da Batalha, 
António José Martins de Sousa Lucas.

307220456 

 Aviso n.º 11075/2013

Regulamentos Internos da Componente de Apoio à Família

António José Martins de Sousa Lucas, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Batalha, torna público, para os devidos efeitos, que a Câmara 
Municipal, na sua reunião ordinária realizada em 20/06/2013, aprovou 




