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 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 5432/2014
Ana Queiroz do Vale, Diretora Municipal de Ambiente, Planeamento 

e Gestão do Território da Câmara Municipal de Sintra, por Delega-
ção de Competências (Despacho n.º 20 -P/2014) torna público, que em 
sessão extraordinária da Assembleia Municipal, de 20 de março de 
2014, foi deliberado aprovar a Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana do Centro Histórico de Sintra, sob proposta n.º 176 -P/2014 da 
Câmara Municipal, nos termos do procedimento previsto no artigo 13.º 
do Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação que lhe 
foi conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.

Mais se informa que os elementos constantes da proposta de deli-
mitação da referida áreas de reabilitação urbana, definidos no n.º 2 do 
artigo 13.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, se encontram divulgados 
na página eletrónica do município (www.cm -sintra.pt).

16 de abril de 2014. — A Diretora Municipal de Ambiente, Planea-
mento e Gestão do Território, por delegação de competências (despacho 
n.º 20 -P/2014), Ana Queiroz do Vale.

207770974 

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Aviso n.º 5433/2014
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-

vereiro, na sua atual redação, faz -se público que, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com os seguintes trabalhadores:

Emília de Fátima dos Santos Gomes Filipe, Fernando Inácio Pedro e 
Isidro Filipe Domingos, com efeitos a 10 de setembro de 2012, posicio-
nados na 1.ª posição remuneratória, nível 1 da categoria de Assistente 
Operacional da mesma carreira;

Pedro André Henriques Fortunato, com efeitos a 02 de novembro de 
2012, posicionado na 2.ª posição remuneratória, nível 15, da categoria 
de Técnico Superior da mesma carreira;

Francisco César da Silva Pedro e Emanuel de Sousa Santos, com 
efeitos a 02 de novembro de 2012, posicionados na 1.ª posição remu-
neratória, nível 1 da categoria de Assistente Operacional da mesma 
carreira;

Jorge Miguel Ribeiro Antunes, com efeitos a 26 de novembro de 
2012, posicionado na 2.ª posição remuneratória, nível 15, da categoria 
de Técnico Superior da mesma carreira;

Emanuel dos Santos Silva, com efeitos a 03 de dezembro de 2012, 
posicionado na 2.ª posição remuneratória, nível 15 da categoria de 
Técnico Superior da mesma carreira;

Francisco Martins Dias, com efeitos a 17 de dezembro de 2012, posi-
cionado na 1.ª posição remuneratória, nível 1 da categoria de Assistente 
Operacional da mesma carreira;

Maria do Rosário Chaves do Carmo Vitorino, com efeitos a 26 de 
dezembro de 2012, posicionada na 1.ª posição remuneratória, nível 1 da 
categoria de Assistente Operacional da mesma carreira;

Mário António Verino Rosado e Marta Sofia Fortuna Rodrigues, com 
efeitos a 28 de dezembro de 2012, posicionados na 2.ª posição remune-
ratória, nível 15, da categoria de Técnico Superior da mesma carreira;

Sónia Luzia Teodoro Santos e Luis Pedro Tomé Henriques, com efeitos 
a 28 de dezembro de 2012, posicionados na 1.ª posição remuneratória, 
nível 1 da categoria de Assistente Operacional da mesma carreira;

Amilcar José Fialho da Silva, com efeitos a 07 de janeiro de 2013, 
posicionado na 1.ª posição remuneratória, nível 1 da categoria de As-
sistente Operacional da mesma carreira;

Miguel Antunes Monteiro da Silva, com efeitos a 25 de junho de 
2013, posicionado na 1.ª posição remuneratória, nível 1 da categoria 
de Assistente Operacional da mesma carreira;

26 de março de 2014. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, nos termos do Despacho n.º 11118, de 15.10.2013, o 
Vereador, Dr. Sérgio Paulo Matias Galvão.

307721499 

 Aviso n.º 5434/2014
Para cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de feve-

reiro, torna -se público que, por despacho do signatário de 13 de novem-
bro de 2013, e ao abrigo dos artigos 21.º, 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicada à Administração Local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi renovada a comissão de ser-
viço, por mais três anos, com efeitos a partir de 24 de janeiro de 2014, 

da Técnica Superior, Maria de Jesus Filipe Guerra, para o exercício do 
cargo de Chefe da Divisão de Gestão Financeira.

7 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel 
Soares Miguel.

307748675 

 Aviso n.º 5435/2014
Em cumprimento do disposto do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na atual redação, informa -se que foi 
publicitada, em local visível e publico do Município e disponibilizada 
na sua página eletrónica, a homologação do resultado da avaliação 
final do período experimental dos trabalhadores, com a categoria de 
técnicos superiores, abaixo mencionados, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no âmbito dos 
procedimentos concursais abertos pelo aviso n.º 4521/2012, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 21 de março de 2012, com 
as referências n.os 05/2011 e 07/2011: Emanuel dos Santos Silva e Mário 
António Verino Rosado.

7 de abril de 2014. — O Vereador dos Recursos Humanos, Sérgio 
Paulo Matias Galvão.

307748618 

 Aviso n.º 5436/2014
Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-

vereiro, na sua atual redação, faz -se público que, cessaram as relações 
jurídicas de emprego público, dos seguintes trabalhadores, pelos se-
guintes motivos:

Por aposentação, Maria Isaura Santos Batista Luz, com efeitos a 01 
de agosto de 2012, posicionada entre a 1.ª e 2.ª posição remuneratória, 
entre o nível 1 e 2 da categoria de Assistente Operacional a mesma car-
reira; Alberto Cipriano, com efeitos a 01 de agosto de 2012, posicionado 
entre a 1.ª e 2.ª posição remuneratória, entre o nível 1 e 2 da categoria 
de Assistente Operacional da mesma carreira; Eduardo Silva Lino, com 
efeitos a 01 de agosto de 2012, posicionado entre a 9.ª e a 10.ª posição 
remuneratória, entre o nível 9 e 10 da categoria de Assistente Operacional 
da mesma carreira; António Maria Franco Miranda, com efeitos a 01 de 
setembro de 2012, posicionado entre a 1.ª e 2.ª posição remuneratória, 
entre o nível 1 e 2 da categoria de Assistente Operacional da mesma 
carreira; João Francisco D’Alevada, com efeitos a 1 de setembro de 
2012, posicionado entre a 5.ª e a 6.ª posição remuneratória, entre o 
nível 5 e 6 da categoria de Assistente Operacional da mesma carreira; 
César Humberto Porto Freitas Fernandes, com efeitos a 01 de outubro 
de 2012, posicionado entre a 5.ª e a 6.ª posição remuneratória, entre o 
nível 5 e 6 da categoria de Assistente Operacional da mesma carreira; 
Isilda Maria Rodrigues Silvestre, com efeitos a 01 de outubro de 2012, 
posicionado entre a 5.ª e a 6.ª posição remuneratória, entre o nível 5 e 
6 da categoria de Assistente Operacional da mesma carreira; Natércia 
Rosa Correia, com efeitos a 01 de dezembro de 2012, posicionada na 
3.ª posição remuneratória, nível 3 da categoria de Assistente Operacio-
nal da mesma carreira; Ana Maria Deserto Gonçalves Anacleto, com 
efeitos a 01 de março de 2013, posicionada entre a 1.ª e a 2.ª posição 
remuneratória, entre o nível 5 e 7 da categoria de Assistente Operacio-
nal, da mesma carreira; Vitor Manuel Santos, com efeitos a 01 de maio 
de 2013, posicionado entre a 5.ª e a 6.ª posição remuneratória, entre o 
nível 5 e 6 da categoria de Assistente Operacional, da mesma carreira; 
Rui Dinis Nobre Santos, com efeitos a 01 de junho de 2013, posicio-
nado no escalão 2 e índice 311, da categoria de Chefe de Armazém, da 
carreira subsistente de regime geral; António Barrileiro Antunes, com 
efeitos a 01 de julho de 2013, posicionado na 2 posição remuneratória, 
nível remuneratório 2 da categoria de Assistente Operacional da mesma 
carreira; João Miranda Amaro, com efeitos a 19 de setembro de 2013, 
posicionado na 1.ª e 2.ª posição remuneratória, entre o nível 1 e 2 da 
categoria de assistente operacional, da mesma carreira; Carlos José 
Isabel Pereira, com efeitos a 01 de novembro de 2013, posicionado na 
entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória, entre o nível 1 e 2 da categoria 
de Assistente Operacional, da mesma carreira; Maria Boa Hora Silva 
Franco, com efeitos a 01 de dezembro de 2013, posicionada na 1.ª e 
2.ª posição remuneratória, nível remuneratório entre o 1 e 2 da categoria 
de assistente Operacional, da mesma carreira; João Domingos Antunes 
Santos, com efeitos a 01 de dezembro de 2013, posicionado entre a 2.ª e 
3.ª posição remuneratória, entre o nível 2 e 3 da categoria de Assistente 
Operacional, da mesma carreira.

Por cessação de contrato, Paula Maria Rodrigues Mariano Pego, com 
efeitos a 27 de junho de 2012, posicionada entre a 4.ª e a 5.ª posição 
remuneratória, entre o nível 23 e 27 da categoria de Técnico Superior, 
da mesma carreira; Dora Maria Cunha de Jesus, com efeitos a 14 de 
agosto de 2012, posicionada na 2.ª posição remuneratória, nível 15 da 
categoria de Técnico Superior da mesma carreira.




