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Para os restantes procedimentos a constituição do júri será a seguinte:
Presidente: Joaquim Josias Silva Almeida Antunes Carvalho — diretor
do Departamento de Obras Municipais.
Vogais Efetivos: José Parcídio Meira Leite Salgado — Chefe da
Divisão de Administração Direta e Maria Fernanda Fernandes de Castro — Chefe da Divisão de Empreitadas.
Vogais suplentes: Luis Filipe Vieira Teixeira — Técnico Superior e
Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro — Chefe da Divisão
de Recursos Humanos.
Os Presidentes dos júris serão substituídos nas suas faltas e impedimentos pelos 1.ºs vogais efetivos.

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e ulteriores alterações na Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, no âmbito do disposto nos n.os 2 e 3 do
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, foi designado
para o exercício da função de coordenador técnico, o trabalhador António
Moreira Carvalho Alves, com a categoria de técnico de informática, pelo
período de dois anos, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2014.

30 de dezembro de 2013. — A Vereadora de Recursos Humanos, por
delegação de competências conforme despacho de 17 de outubro de
2013, Dr.ª Adelina Paula Pinto.
307510622

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 1352/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, torna-se público que, por motivo de aposentação, cessou
a relação jurídica de emprego público, das seguintes trabalhadoras:
Maria de Jesus Frade de Sousa, Assistente Operacional, posição
remuneratória entre 2.ª e 3.ª, nível remuneratório entre 2 e 3, desligada
do serviço em 2013/12/01;
Edite Correia Neto, Chefe de Serviços de Administração Escolar,
com a remuneração correspondente à categoria subsistente, desligada
do serviço em 2014/01/01;
Rosália Maria Viegas Martins Correia, Assistente Operacional, posição remuneratória 3.ª, nível remuneratório 3, desligada do serviço
em 2014/01/01.
13 de janeiro de 2014. — A Vereadora (com competências delegadas em 21 de outubro de 2013), Ana Isabel Encarnação Carvalho
Machado.
307545331

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES
Aviso (extrato) n.º 1353/2014
Lista Unitária de Ordenação Final
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se público que a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados no procedimento concursal comum para contratação
de um assistente operacional (nadador-salvador) na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo
Aviso (extrato) n.º 11165/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
N.º 172, de 6 de setembro de 2013, se encontra disponibilizada na página
eletrónica deste Município, em www.cm-marco-canaveses.pt.
27 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Manuel Moreira.
307508566

MUNICÍPIO DE MOURA
Aviso n.º 1354/2014
Para os efeitos previstos no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, faz-se público que, a Técnica Superior, Catarina Barata Mendes
Linhas Roxas, se encontra em situação de mobilidade interna, nos termos
da norma do artigo 61.º, n.º 8, alíneas a) e b) da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, na redação atual, na mesma categoria, neste Município,
com efeitos a contar do dia 06 de janeiro de 2014.
7 de janeiro de 2014. — O Diretor de Departamento, Rafael Rodrigues.
307520301

MUNICÍPIO DE MURÇA
Aviso n.º 1355/2014
Prof. José Maria Garcia da Costa, Presidente da Câmara Municipal
de Murça:
Torna público que, por seu despacho datado de 19 de dezembro
de 2013, no uso da competência conferida pela alínea a), do n.º 2, do

19 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Prof. José
Maria Garcia da Costa.
307507448

Aviso n.º 1356/2014
Para os devidos efeitos torna-se público que nos termos do n.º 2 do artigo 73.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e aplicando as regras previstas na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
foram concluídos com sucesso os períodos experimentais dos seguintes trabalhadores, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado:
Domingos Manuel Calado Lavinha, na carreira/categoria de Assistente
Operacional;
Paulo Santos Silva, na carreira/categoria de Assistente Operacional;
14 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Salgueiro.
307536892

MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO
Despacho n.º 1573/2014
Centro Interpretativo Maria da Fonte — obra de reconstrução,
alteração e ampliação de dois edifícios, no Largo António Lopes
Manuel José Torcato Soares Baptista, Presidente da Câmara Municipal, torna público, no uso das competências previstas no artigo 35.º
do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia
Municipal da Póvoa de Lanhoso, em sessão ordinária realizada no dia 13
com prolongamento no dia 16 de dezembro de 2013, deliberou aprovar
por maioria a proposta para reconhecimento de interesse público do equipamento “ Centro Interpretativo Maria da Fonte” (obra de reconstrução,
alteração e ampliação de dois edifícios, no Largo António Lopes).
10 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
José Torcato Soares Baptista.
307527211

MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE
Edital n.º 77/2014
Segunda alteração ao Regulamento de Taxas, Tarifas e Licenças
do Município da Ribeira Grande
Alexandre Branco Gaudêncio, Presidente da Câmara Municipal de
Ribeira Grande:
Faz saber, de acordo com a deliberação tomada pelo órgão executivo
na sua reunião ordinária de 30 de dezembro de 2013, que pelo prazo de
30 dias, contados da data da publicação do presente Edital, é submetido
à apreciação e discussão pública, a segunda alteração ao Regulamento de
Taxas, Tarifas e Licenças do Município de Ribeira Grande, acompanhado
do Relatório de Suporte à Fundamentação Económico-Financeira da
matriz de taxas e seus anexos, cujos documentos também fazem parte
integrante da presente proposta de alteração, para recolha de sugestões,
nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo
Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, como abaixo se divulga.
As sugestões que os interessados entendam formular devem ser dirigidas,
por escrito, ao Presidente da Câmara Municipal dentro daquele prazo.
Mais se publicita que a consulta aos referidos documentos podem,
também, ser feita por todos os munícipes no Gabinete de Apoio ao Munícipe/Apoio Administrativo, desta Autarquia, ou na web-page da Câmara
Municipal de Ribeira Grande, em www.cm-ribeiragrande.pt,
Para constar se lavrou este e outros de igual teor, que vão ser afixados
nos lugares do costume.
30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Alexandre
Branco Gaudêncio.

