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Chefe da Divisão de Planeamento, Urbanismo e Habitação do Mapa 
de Pessoal desta Autarquia, pelo período de três anos, renováveis por 
iguais períodos de tempo, com efeitos a partir de 02/11/2011, nos termos 
das injunções dos n.os 9 e 10 do citado artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de Janeiro, na redacção da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, apli-
cável à Administração Local por força do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 
20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, com a alínea a) do n.º 4 do artigo 9.º e artigo 23.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

O vencimento será de acordo com o disposto no artigo 31.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 
de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 
de Dezembro, conjugada com o artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 383 -A/87, 
de 23 de Dezembro, e demais legislação complementar, actualmente na 
importância de 2.613,84! por mês, acrescido do abono de despesas de 
representação nos termos da lei e demais regalias e benefícios sociais 
aplicáveis aos trabalhadores da Administração Pública que transitaram 
em 01/01/2009 para a modalidade da relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo indeterminado; a remuneração está sujeita às reduções 
remuneratórias legalmente previstas.

A interessada dispõe de 20 dias, a contar do dia seguinte à publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para tomar posse no 
referido lugar.

Síntese curricular

Manuela Maria Gomes Moreira, nascida a 11 -04 -1969, licenciada 
em Engenharia Civil:

Concluiu a licenciatura em Engenharia Civil " Opção de Construções 
em 1997 -07 -16, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;

Encontra -se inscrita como membro efectivo n.º 037004 na Ordem 
dos Engenheiros " Região Norte desde 19 -08 -1998;

Desempenhou funções de técnica superior de 2.ª classe/engenheiro 
civil na Câmara Municipal de Castelo de Paiva, em regime de contrato 
de trabalho a termo certo, de 02 -12 -1998 a 30 -09 -1999;

Celebrou contrato administrativo de provimento com a Câmara Mu-
nicipal de Castelo de Paiva em 01 -10 -1999 para realizar o estágio de 
ingresso na carreira técnica superior (área de engenharia civil), tendo, 
no seguimento de aprovação no referido estágio, sido nomeada defi-
nitivamente e tomado posse no lugar de técnico superior de 2.ª classe/ 
engenheira (civil) em 24 -11 -2000;

Por despacho do Presidente da Câmara de 09 -11 -2009 foi designada 
para substituir o Chefe de Divisão de Planeamento, Urbanismo e Habi-
tação nas suas férias, faltas e impedimentos;

Por despacho do Presidente da Câmara de 31 -05 -2011 foi nomeada 
Chefe da Divisão de Planeamento, Urbanismo e Habitação, em regime 
de substituição, funções que desempenhou até 29 -07 -2011;

Por despacho do Presidente da Câmara de 29 -07 -2011 coordenou a 
Divisão de Planeamento, Urbanismo e Habitação, com efeitos a partir 
de 01 -08 -2011 inclusive, até 01 -11 -2011.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Novembro de 2011. " O Vereador, José Manuel Moreira de 
Carvalho.

305322634 

 MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE

Aviso (extracto) n.º 22388/2011

Para os devidos efeitos, torna -se público que, por despacho exa-
rado pelo signatário, no dia 28 de Outubro de 2011, na sequência de 
procedimento concursal comum, concluíram com sucesso o período 
experimental os trabalhadores a exercer funções públicas por tempo 
indeterminado nesta Autarquia, na carreira/categoria de Técnico Supe-
rior: Armando José Luís da Costa, Margarida de Oliveira Saldanha e 
Pedro Miguel dos Santos Pontes.

28 de Outubro de 2011. " O Presidente da Câmara, José Fernando 
Carneiro Pereira.

305319816 

 MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

Aviso n.º 22389/2011

Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, faz -se público que, cessou a relação jurídica de emprego 

público com o seguinte trabalhador, por ter terminado a licença sem 
vencimento de longa duração, a partir do dia 10 de Setembro de 2011:

Nuno Jorge Ferreira da Cruz " Assistente Operacional.

24 de Outubro de 2011. " O Presidente da Câmara, José Francisco 
Gomes Monteiro.

305290997 

 MUNICÍPIO DA CHAMUSCA

Aviso n.º 22390/2011

Em conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º 
e em cumprimento com os n.º 4 e 5 do artigo 36.º ambos da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e para os efeitos previstos no n.º 1 do refe-
rido artigo, notificam -se os candidatos do acto de homologação da lista 
unitária de ordenação final, a que se refere os procedimentos concursais 
aberto pelo Aviso n.º 11997/2010, publicado no Diário da República, 
2.ª série N.º 115, de 16 de Junho de 2010 Assistente operacional " pro-
cessos A, B, C, F, que se encontram afixadas nas instalações da Câmara 
Municipal " átrio do Edifício Paços do Concelho, na Rua Direita S. 
Pedro, Chamusca e disponibilizadas na página electrónica da Câmara 
Municipal de Chamusca em www.cm -chamusca.pt.

Notificam -se ainda os candidatos da possibilidade prevista no ar-
tigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de Janeiro

7 de Novembro de 2011. " O Presidente da Câmara, Sérgio Morais 
da Conceição Carrinho.

305325591 

 MUNICÍPIO DE ÉVORA

Aviso n.º 22391/2011

Para os devidos efeitos torna -se público que nos termos 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, 
foi concluído com sucesso o período experimental do seguinte traba-
lhador, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, com homologação do Sr. Presidente da Câmara, 
datada de 03/11/2011:

Claudia Isabel Cordeiro Angelino " para a carreira/categoria de Téc-
nico Superior, tendo -lhe sido atribuída uma classificação de 16,83 valores.

4 de Novembro de 2011. " O Presidente da Câmara, José Ernesto 
d"Oliveira.

305323833 

 MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

Aviso n.º 22392/2011

Para os devidos e legais efeitos, em cumprimento do estipulado na 
alínea d), do n.º 1, do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Feve-
reiro, torna -se público que este Município cessou a relação jurídica de 
emprego público que mantinha com o trabalhador a seguir identificado, 
nos seguintes termos:

Caducidade de Contrato:

Pedro Manuel da Cruz Lopes, Encarregado Operacional, nível re-
muneratório 8, posição remuneratória 1, com efeitos a 28 de Outubro 
de 2011;

31 de Outubro de 2011. " O Presidente da Câmara, José Veiga 
Maltez, Dr.

305304863 

 MUNICÍPIO DA LOUSÃ

Aviso n.º 22393/2011

Discussão pública da 1.ª revisão do Plano Director 
Municipal da Lousã

Fernando dos Santos Carvalho, Presidente da Câmara Municipal da 
Lousã, torna público que, nos termos do n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-
-Lei n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo 
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Decreto -Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto, e pelo Decreto -Lei n.º 2/2011, 
de 6 de Janeiro, conjugado com o n.º 7 do artigo 96.º do mesmo diploma 
legal, e do n.º 6 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de Ju-
nho, Câmara Municipal da Lousã, em reunião pública realizada a 7 de 
Novembro de 2011, deliberou submeter a discussão pública a Proposta 
da 1.ª Revisão do Plano Director Municipal da Lousã e o respectivo 
Relatório Ambiental, fixando o período de 30 dias úteis, com inicio a 
partir do 5.º dia útil após a publicação deste aviso no Diário da República.

A Proposta da 1.ª Revisão do Plano Director Municipal da Lousã, 
que inclui o Relatório Ambiental, a acta de conferência de serviços das 
entidades externas à Comissão Técnica de Acompanhamento, o parecer 
final da Comissão Técnica de Acompanhamento e demais documentos, 
encontram -se disponíveis para consulta na Secção de Obras Particulares 
e Loteamentos Urbanos da Câmara Municipal da Lousã, todos os dias 
úteis das 9.00h às 16.30h, na página da internet da Câmara Municipal 
da Lousã " www.cm -lousa.pt. e nas Juntas de Freguesia.

O processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Muni-
cípio da Lousã foi remetido à Comissão Nacional da Reserva Ecológica 
Nacional para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 93/90, de 19 de Março, na sua última redacção, por remissão do n.º 2 
do artigo 41.º do Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto.

Durante o período de discussão pública, os interessados poderão 
apresentar, por escrito, as sugestões, informações ou reclamações so-
bre a 1.ª Revisão do Plano Director Municipal da Lousã e o respectivo 
Relatório Ambiental, através de requerimento dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal, identificando devidamente o seu subscritor e entregue 
pessoalmente na Secretaria Geral da Câmara Municipal da Lousã, sita na 
Rua Dr. João Santos " 3200 -935 Lousã, ou remetido através do correio 
para o referido endereço ou para o endereço de correio electrónico da 
Câmara Municipal da Lousã (geral@cm -lousa.pt).

Nos termos do artigo 117.º do Decreto -Lei n.º 380/99 de 22 de Setem-
bro, com a redacção conferida pelo Decreto -Lei n.º 46/2009 de 20 de 
Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 181/2009, 
de 7 de Agosto, e pelo Decreto -Lei n.º 2/2011, de 6 de Janeiro, face às 
novas regras urbanísticas constantes da 1.ª Revisão do Plano Director 
Municipal da Lousã, os procedimentos de informação prévia, comuni-
cação prévia e de licenciamento ficam suspensos a partir da data fixada 
para o início da discussão pública e até à data de entrada em vigor da 
1.ª Revisão do Plano Director Municipal da Lousã.

Para constar se lavrou este e outros de igual teor, que vão ser afixados 
nos locais públicos do costume.

7 de Novembro de 2011. " O Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando dos Santos Carvalho, Dr.

205328175 

 MUNICÍPIO DE MOGADOURO

Aviso n.º 22394/2011

Cessação de contratos de trabalho a termo resolutivo certo

Em cumprimento do disposto na alínea d) n.º 1 do artigo 38.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, se torna público que foram cessados 
os contratos de trabalho a termo resolutivo certo com os trabalhadores: 
Alexandre José Vaz Rodrigues, Bruno Miguel Aliste Rodrigues e Filipe 
Manuel Rodrigues Teixeira, Técnicos Superiores/Educação Musical, por 
os mesmos caducarem, no termo do prazo estipulado, em 23.10.2011.

28 de Outubro de 2011. " O Presidente da Câmara, António Gui-
lherme Sá de Moraes Machado, Dr.

305313432 

 MUNICÍPIO DA MOITA

Aviso n.º 22395/2011

Para os devidos efeitos se torna público que, foi homologado por des-
pacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 27/10/2011, a conclusão 
com sucesso do período experimental de Eduardo Manuel Gonçalves 
Francisco, para a categoria de Assistente Operacional, da carreira As-
sistente Operacional, na sequência do procedimento concursal comum 
para a contratação de um posto de trabalho para Assistente Operacional 
Canalizador, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públi-
cas por Tempo Indeterminado, aberto por aviso n.º 9370/2010, publicado 
no Diário da República, 2.a série n.º 90, 10 de Maio de 2010.

28 de Outubro de 2011. " A Directora do Departamento de Recursos 
Humanos, Rosaria Maria Soares Murça.

305303818 

 MUNICÍPIO DE MONÇÃO

Aviso (extracto) n.º 22396/2011

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27/02, torno público que foram celebrados, em 
01 de Novembro de 2011, os seguintes contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado:

Maria das Dores Malheiro Rodrigues " Assistente Técnico " Posi-
ção 1, Nível 5 " Remuneração Base Mensal " 683,13 !;

António Joaquim Parente Sanches " Assistente Técnico " Posição 1, 
Nível 5 " Remuneração Base Mensal " 683,13 !.

3 de Novembro de 2011. " O Presidente da Câmara, Dr. José Emílio 
Pedreira Moreira.

305314023 

 MUNICÍPIO DO MONTIJO

Aviso n.º 22397/2011

Torna -se público que, por despacho de 18/08/2011 do Vice -Presidente 
da Câmara, e por despachos de 13/09/2011, 21/09/2011, 29/09/2011, 
4/10/2011, 20/10/2011 e 26/10/2011 da Presidente da Câmara, e nos ter-
mos do artigo 12.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado 
com o do artigo 73.º, artigo 75.º e artigo 76.º, todos da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro, e com a cláusula 6.ª do Acordo Colectivo de Tra-
balho n.º 1/2009, de 24 de Setembro e do Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 1 de Março, foram homologadas as avaliações do 
período experimental do(a)s trabalhador(e)(a)s que concluíram com e 
sem sucesso o período experimental na carreira/categoria de:

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Electricista):

Filipe Alexandre Carvalho Fernandes " 14,3 valores.

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Cantoneiro de Ar-
ruamentos):

Paulo Alexandre Gaspar Rosa de Sousa Matias " 14,4 valores.

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Cozinheira):

Edite Conceição Alegria Pereira " 17,2 valores.

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Auxiliar de Acção 
Educativa):

Ana Cristina Alves Abreu Miranda " 15,5 valores;
Ângela Maria Morais Paredes " 15,6 valores;
Cacilda Prazeres dos Santos Ramalho Rosa " 14,5 valores;
Fernanda Maria Nascimento Santos Raminhos " 16,8 valores;
Fernando Manuel Ribeirinho Madeira " 16,4 valores;
Lúcia de Fátima Peixinho da Rocha Campos " 15,6 valores;
Maria Angelina Nunes da Silva " 16,8 valores;
Maria Carmina de Jesus Muchacho " 15,3 valores;
Teresa Cristina Sobral Nunes Pereira Gamito " 12,2 valores.

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Motorista de Pe-
sados):

Francisco Custodio Charuto " 14,6 valores.

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Motorista de Li-
geiros):

António Manuel Ferreira Ramos " 14,7 valores;
Frederico José Sesimeno Futre " 14,8 valores;
José Augusto Fidalgo Pancadas " 14,6 valores;
Sílvio Manuel Nogueira de Almeida " 14,9 valores.

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Carpinteiro):

Alexandre Jorge Rodrigues Borges " 14,3 valores;
Fernando Carvalho Freitas Brito " 14,8 valores.

Assistente Operacional/Assistente Operacional (Pedreiro):

Daniel de Jesus Branco " 14,2 valores;
João Alberto Duarte Pinto " 14,3 valores.
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