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 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 12339/2013

Procedimento concursal comum de recrutamento para um técnico 
superior — Educação física/desporto — Regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — Aviso 
n.º 17 062/2012 — Código de publicação OE201212/0185.
Para os efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, alterado pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
público que foi homologada no dia 17 de setembro de 2013 a lista de or-
denação final, estando afixada no placar da Secção de Gestão de Recursos 
Humanos no edifício Paços do Concelho e na página www.cm -paredes.pt, 
opção «Ação municipal — recursos humanos».

20 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Paredes, Celso Manuel Gomes Ferreira.

307273422 

 MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

Aviso n.º 12340/2013
Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e 2 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
precedendo concursos, cujas listas de classificação final homologadas 
foram afixadas no átrio dos Paços do Município e disponibilizadas na 
página eletrónica do Município, com os seguintes trabalhadores:

Maria Luísa Ribeiro de Carvalho, Patrícia Andreia Rodrigues da 
Cunha, Carla Filipa Barbosa Silva e Maria Olga Fernandes Pinto Rodri-
gues, carreira e categoria: assistente operacional, 1.ª posição remunera-
tória, nível 1, correspondente a € 485,00 com efeitos a 01/07/2013;

Marcelo Fernando Gomes de Sousa, categoria e carreira de assis-
tente operacional (condutor de máquinas e veículos especiais, 1.ª po-
sição remuneratória, nível 1, correspondente a € 485,00 com efeitos a 
08/07/2013;

André Rodrigues Viana, carreira e categoria: assistente técnico, 1.ª po-
sição remuneratória, nível 5, correspondente a € 683,13 com efeitos a 
19/07/2013.

22 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, António Pereira 
Júnior.

307215556 

 MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Aviso n.º 12341/2013
Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 37.º, artigo 21.º 

e no n.º 1, alínea a) do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-
vereiro, torna -se público que, na sequência do procedimento concursal 
comum para preenchimento de dois postos de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de 03 de janeiro de 
2013, a Câmara Municipal de Porto de Mós celebrou contrato por tempo 
indeterminado com:

Domingos Manuel Calado Lavinha e Paulo Santos Silva, ambos com 
a remuneração correspondente à posição remuneratória 1, nível remune-
ratório 1, a que corresponde o montante de 485.00 €, categoria/carreira 
de Assistente Operacional, com início a 16.09.2013.

16 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara, João Salgueiro.
307275797 

 MUNICÍPIO DE SARDOAL

Despacho n.º 12734/2013

Fernando Constantino Moleirinho
Presidente da Câmara Municipal de Sardoal

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 
de 27/05/2013, e ao abrigo da competência que me é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 68 da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro, foi renovada por mais 

três anos, ao abrigo dos artigos 22.º,23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, a 
comissão de serviço, do Técnico Superior Renato Jorge Rosa Bexiga, no 
cargo de dirigente intermédio de 2.º grau, chefe de divisão da unidade 
orgânica designada por Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, com 
efeitos a 1 de agosto de 2013.

28 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, Fernando Cons-
tantino Moleirinho.

307245161 

 Despacho n.º 12735/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 

de 17/06/2013, e ao abrigo da competência que me é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 68 da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei n.º 5 -A/2002 de 11 de janeiro, foi renovada por mais 
três anos, ao abrigo dos art.os 22.º, 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, 
aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, 
a comissão de serviço, do Técnico Superior Nelson Jaime Passarinho 
Alves, no cargo de dirigente intermédio de 2.º grau, chefe de divisão da 
unidade orgânica designada por Divisão Administrativa e Financeira, 
com efeitos a 27 de agosto de 2013.

18 de junho de 2013. — O Presidente da Câmara, Fernando Cons-
tantino Moleirinho.

307246458 

 MUNICÍPIO DE SERPA

Edital (extrato) n.º 947/2013
Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente, da Câmara Municipal de 

Serpa, e nessa qualidade representante do Município, pessoa coletiva 
n.º 501.112.049, no uso das competências que se encontram previstas 
na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, 
ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, redação dada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de junho, torna público que: a alteração ao Código de 
Regulamento e Posturas do Município de Serpa, foi aprovada em sessão 
ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 28 de junho de 2013, 
sob proposta da Câmara Municipal, em reunião ordinária, realizada em 
10 de julho de 2013. A proposta de alteração ao Código de Regulamento 
e Posturas do Município de Serpa, artigos 325.ºe 329.º, publicada por 
Edital n.º 264/2013, no Diário da República 2.ª série, n.º 52, de 14 de 
março de 2013, após decurso do prazo para apreciação pública nos ter-
mos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, não foi 
objeto de sugestões ou reclamações, considerando -se aprovada de forma 
definitiva, tal como foi publicitada.A presente alteração ao Regulamento 
entra em vigor, no dia seguinte à publicação deste Edital no Diário da 
República, 2.ª série, nos locais do costume e no site da Autarquia, www.
cm -serpa.pt, para que todos os interessados tenham conhecimento.

19 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Tomé Alexandre 
Martins Pires.

307266668 

 Edital (extrato) n.º 948/2013
Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente, da Câmara Municipal de 

Serpa, e nessa qualidade representante do Município, pessoa coletiva 
n.º 501.112.049, no uso das competências que se encontram previstas 
na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º, 
ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, redação dada pela Lei 
n.º 5 -A/2002, de 11 de junho, torna público que: O Regulamento da 
Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, foi aprovado, em sessão 
ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 28 de setembro de 
2012, sob proposta da Câmara Municipal, em reunião ordinária, reali-
zada em 17 de outubro de 2012. A proposta do Regulamento, publicada 
por Edital n.º 259/2012, no Diário da República 2.ª série, n.º 51, de 12 
de março de 2012, após decurso do prazo para apreciação pública nos 
termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
não foi objeto de sugestões ou reclamações, considerando -se aprovada 
de forma definitiva, tal como foi publicitada. O presente Regulamento 
entra em vigor, quinze dias após a publicação deste Edital no Diário 
da República, 2.ª série, nos locais do costume e no site da Autarquia, 
www.cm -serpa.pt, para que todos os interessados tenham conhecimento.

20 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Tomé Alexandre 
Martins Pires.

307268296 




