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 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 834/2014

Publicação da lista unitária de ordenação final
Nos termos do 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 foi homologada, por meu despacho datado de 2 de 
janeiro de 2014, a lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as 
relativa ao procedimento concursal comum, para contratação de um/a 
Técnico/a Superior na área de Engenharia do Ambiente, da carreira ge-
ral de Técnico Superior, no regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso n.º 4080/2013, 
datado de 28/02/2013, publicado no Diário da República 2.ª série, 
n.º 56, de 20/03/2013.

A lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as, encontra-
-se publicada no site de internet do Município de Grândola (www.
cm -grandola.pt) e afixada em local visível e público do Edifício dos 
Paços do Concelho.

2 de janeiro de 2014. — O Vereador do Pelouro de Administração e 
Gestão de Recursos Humanos, com competência delegada, Fernando 
Sardinha.

307507537 

 MUNICÍPIO DE NELAS

Aviso n.º 835/2014
Dr. José Manuel Borges da Silva, Presidente da Câmara Municipal 

de Nelas:
Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no 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, que durante o período de 30 dias úteis, a contar da publicação 
do presente aviso no Diário da República, são submetidos a inquérito 
público, a proposta de Regulamento Municipal de Ocupação de Espaço 
Público e Publicidade e a proposta de alteração ao Regulamento e Tabela 
de Taxas Municipais, com fundamentação económica financeira, que 
foram presentes à reunião ordinária pública desta Câmara Municipal, 
realizada em 26 de dezembro de 2013.

Durante esse período, poderão os interessados, consultar as propostas 
acima referidas na Unidade Orgânica Administrativa e Financeira desta 
Câmara Municipal, nas Juntas de Freguesia e na Internet em www.
cm -nelas.pt.

Podem ainda os interessados, querendo, apresentar por escrito, durante 
o horário normal de expediente, das 09:00 h às 13:00 h e das 14:00 h 
17:00 h, perante o Presidente da Câmara Municipal, as observações 
tidas por convenientes.

7 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. José Manuel 
Borges da Silva.

307515767 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso (extrato) n.º 836/2014

Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal n.º 2/2013, com vista 
ao recrutamento de um posto de trabalho da carreira e categoria de 
Técnico Superior, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal para o 
ano de 2013, na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, nos termos do Aviso n.º 2533/2013, publicitado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 139, de 22 de julho de 2013, 
homologada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de 
janeiro de 2014.

Candidatos aprovados:
1.º Lugar — Ana Raquel do Vale Correia — 16,125 valores.
2.º Lugar — Hélio Nuno Teixeira Pinto Fernandes — 14,175 valores.
7 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Mário João Ferreira 

da Silva Oliveira.
307520634 

 MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

Aviso n.º 837/2014
Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que cessou, por 
motivos de aposentação, a relação jurídica de emprego público dos 
seguintes trabalhadores:

Alípio Gonçalves de Matos — Técnico Superior, posição remunera-
tória 8.ª, nível 39, em 01 de fevereiro de 2013;

Rosa Maria Cerqueira Glória — Assistente Operacional, posição 
remuneratória entre 4.ª e 5.ª, nível entre 4 e 5, em 01 de abril de 2013;

Branca Maria Marques dos Santos Bago — Encarregado Operacio-
nal, posição remuneratória entre 1.ª e 2.ª, nível entre 8 e 9, em 01 de 
maio de 2013;

Avelino Pereira de Abreu — Técnico Superior, posição remunerató-
ria 8.ª, nível 39, em 01 de junho de 2013;

Conceição de Lurdes Passos Moreira Lopes, Assistente Operacional, 
posição remuneratória entre 6.ª e 7.ª, nível entre 6 e 7, em 01 junho de 
2013;

Maria Aurélia Soares da Costa — Assistente Operacional, posição 
remuneratória entre 6.ª e 7.ª, nível entre 6 e 7, em 01 de junho de 2013;

Maria Augusta de Freitas Gonçalves — Assistente Operacional, po-
sição remuneratória entre 2.ª e 3.ª, nível entre 2 e 3, em 01 de julho de 
2013;

Tristão Rodrigues Fernandes — Assistente Operacional, posição 
remuneratória entre 1.ª e 2.ª, nível 1 e 2, em 01 de dezembro de 2013.

8 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Vassalo Abreu.

307518715 

 MUNICÍPIO DE REDONDO

Aviso n.º 838/2014
António José Rega Matos Recto, Presidente da Câmara Municipal 

de Redondo, torna público que foi deliberado em reunião de câmara 
municipal de 25 de novembro de 2009 e reunião de assembleia mu-
nicipal de 10 de dezembro de 2009 alterar os artigos 3.º, 6.º e 10.º do 
Regulamento do Cartão Municipal do Idoso e em reunião de câmara 
municipal de dia 20 de dezembro de 2013 e reunião de assembleia 
municipal de 26 de dezembro de 2013 aprovar alterações ao artigo 6.º 
do mesmo regulamento.

As alterações referidas, bem como os regulamentos na íntegra, podem 
ser consultados no sítio da Câmara Municipal de Redondo, com acesso 
em www.cm -redondo.pt, entrando as mesmas em vigor no dia útil se-
guinte à publicação do presente aviso no Diário da República.

2 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de Re-
dondo, António José Rega Matos Recto.

307513011 

 Aviso n.º 839/2014
António José Rega Matos Recto, Presidente da Câmara Municipal de 

Redondo, torna público, de acordo com o n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro alterado pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, que foi deliberado em reunião de câmara municipal de 
20 de dezembro de 2013 e reunião de assembleia municipal de 26 de 
dezembro de 2013 aprovar a delimitação da área de reabilitação urbana 
da Vila de Redondo, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro alterado pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto.

10 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Redondo, António José Rega Matos Recto.

207528038 

 MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

Aviso n.º 840/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 1 

de janeiro de 2014 proferido nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeei, para exercer funções de adjunto 
do gabinete de apoio à presidência o senhor José Manuel Leite Lopes, 
com efeitos a partir daquela data.

8 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Rui Vaz Alves.
307521711 




