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Assistente operacional do mapa de pessoal do Município de Silves, 
desde 30 de dezembro de 2005;

Nomeado como secretário do Gabinete de Apoio Pessoal do Vereador 
em 22 de outubro de 2013.

6 de março de 2014. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina Gon-
çalves da Palma.

307685981 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 5323/2014
Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, torna pú-

blico que, ao abrigo do Ponto XX da delegação de competências da 
Câmara Municipal de Sintra no seu Presidente, constante da Proposta 
n.º 1/2013, aprovada pelo Órgão Executivo na sua reunião de 25 de 
outubro de 2013, decide que o Projeto de Regulamento Municipal para 

Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal de Sin-
tra, seja submetido a apreciação pública e audição dos interessados, 
nos termos do artigo 117.º e do artigo 118.º do CPA pelo prazo de 30 
(trinta dias).

O prazo de 30 dias é contado, a partir da publicação do presente Aviso 
em 2.ª série de Diário da República.

Assim, torna -se público que o Projeto acima referido, se encontra ainda 
disponível ao público mediante afixação Edital nos locais de estilo, no 
Gabinete de Apoio ao Munícipe, suas Delegações e na página da Câmara 
Municipal de Sintra na Internet em www.cm -sintra.pt.

Os eventuais contributos podem ser endereçados ou entregues no Gabi-
nete de Apoio ao Munícipe, Largo Dr. Virgílio Horta, 2710 Sintra, através 
do fax 219238551, através do e -mail municipe@cm -sintra.pt. ou ainda 
no Gabinete AUGI da Câmara Municipal de Sintra, Rua das Eiras, 34 
(antiga Fábrica da Messa, junto à Unidade de Urgência Básica) 2725 -078 
Mem Martins, através do fax 219226729 e do e -mail augi@cm -sintra.pt.

14 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Basílio Horta.
207764583 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.

Aviso (extrato) n.º 5324/2014
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21 da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro, faz -se público que se encontra aberto procedimento concursal para 
recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, de Chefe de Área 
de Planeamento Estratégico e Projetos do Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas, I. P., com as atribuições e competências constantes da 
deliberação n.º 319/2013 publicada no DR n.º 26, de 6 de fevereiro de 2013.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exi-
gido, da composição do júri e dos métodos de seleção, será publicitada 
durante 10 dias úteis na Bolsa de emprego Público (BEP), até ao 2.º dia 
útil após a data de publicação do presente aviso.

14 de abril de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.

207765117 

 Aviso (extrato) n.º 5325/2014

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz -se público que se encontra 
aberto procedimento concursal para recrutamento do cargo de 
Direção Intermédia de 2.º Grau, de Chefe de Área de Relações 
Comunitárias e Comunicação do Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas, I. P., com as atribuições e competências 
constantes da deliberação n.º 319/2013 publicada no DR n.º 26, 
de 6 de fevereiro de 2013.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil 
exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção, será 
publicitada durante 10 dias úteis na Bolsa de emprego Público 
(BEP), até ao 2.º dia útil após a data de publicação do presente 
aviso.

14 de abril de 2014 — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.

207765093 

PARTE J3

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público

Aviso n.º 5326/2014

Acordo coletivo de entidade empregadora pública celebrado entre 
o Instituto de Segurança Social, I. P., e a Federação Nacional dos 
Sindicatos da Função Pública — Acordo coletivo de trabalho 
n.º 9/2011 — Alteração da constituição da comissão paritária.

Nos termos e para os efeitos da cláusula 17.ª do acordo coletivo de 
trabalho acima identificado, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 131, parte J3, de 11 de julho de 2011, informa -se que um dos membros 
da respetiva comissão paritária, Maria do Céu Dias Gonçalves Monteiro, 
designada pela associação sindical, foi substituída por Maria Augusta 
Ascenção Ferreira Torres.

A comissão paritária do ACT n.º 9/2011, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 35, parte J3, de 17 de fevereiro de 2012, e 
alterada pelo aviso n.º 13203/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 209, parte J3, de 29 de outubro de 2013, passa, assim, a ter 
a seguinte composição:

Em representação da Entidade Empregadora Pública:

Luís Monteiro.
Alice Oliveira.
Gustavo Almeida.




