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do vice-presidente da Câmara Municipal de 20 de maio de 2014, foi
homologada, nos termos do n.º 2 do artigo acima citado, a lista unitária
de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal
para ocupação de um posto de trabalho na carreira de técnico superior
(história), aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 246, de 22 de dezembro de 2010.
Lista unitária de classificação/ordenação final:
1.º Ana Cristina Fernandes Santos — 13,9 valores.
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, e para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º
da mesma portaria, ficam desta forma notificados desta homologação,
todos os candidatos admitidos ao procedimento concursal acima referido.
A presente lista encontra-se disponível na página eletrónica, em www.
cm-stirso.pt e afixada no edifício da Câmara Municipal.
22 de maio de 2014. — O Vice-Presidente da Câmara, Luciano Gomes.
307845915

MUNICÍPIO DE SEIA

Aviso n.º 6675/2014
Mobilidade interna intercarreiras
Para efeitos do artigo 37.º, Da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
torna-se público que, por meu despacho datado de 23 de janeiro de
2014, foi autorizada a mobilidade interna intercarreiras, de acordo com
os artigos 59.º e 60.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com a
duração de um ano, com efeitos a 01 de janeiro de 2014, aos seguintes
trabalhadores deste Município:
Francisco de Paula Cunhal Vaz Saraiva, Assistente Técnico, para
desempenhar as funções de Técnico Superior, a vencer pela 2.ª posição
remuneratória, nível 15 da tabela remuneratória única;
Catarina Alexandra Silva Figueiredo Fonseca, Assistente Operacional, para desempenhar as funções de Assistente Técnico, a vencer pela
1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela remuneratória única;
19 de maio de 2014. — O Vereador, com competências delegadas,
Paulo Caetano Abrantes Jorge.
307836243

Aviso n.º 6673/2014

MUNICÍPIO DE SINES

Prorrogação mobilidade interna intercategorias
Para efeitos do artigo 37.º, Da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
torna-se publico que, por meu despacho datado de 23 de janeiro de 2014,
foi prorrogada a mobilidade interna intercategorias, de acordo com o
artigo 52.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a duração de
um ano, com efeitos a 01 de janeiro de 2014, aos seguintes trabalhadores
deste Município:
João António Garcia Gomes, Assistente Técnico, para desempenhar
as funções de Coordenador Técnico, a vercer pela 1.ª posição remuneratória, nível 14 da tabela remuneratória única;
Filomena Carla Fernando Perpétua Domingues, para desempenhar as
funções de Coordenador Técnico, a vercer pela 1.ª posição remuneratória,
nível 14 da tabela remuneratória única.
19 de maio de 2014. — O Vereador, com competências delegadas,
Paulo Caetano Abrantes Jorge.
307836154
Aviso n.º 6674/2014
Mobilidade interna intercategorias
Para efeitos do artigo 37.º, Da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se publico que, por meu despacho datado de 23 de janeiro de 2014, foi autorizada a mobilidade interna intercategorias, de acordo com o artigo 52.º , da
Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a duração de um ano, com efeitos
a 01 de janeiro de 2014, aos seguintes trabalhadores deste Município:
Carlos Manuel Durte Santos, Assistente Operacional, para desempenhar as funções de Encarregado Operacional, a vercer pela 1.ª posição
remuneratória, nível 8 da tabela remuneratória única;
Marco José Mendes Lopes, Assistente Operacional, para desempenhar as funções de Encarregado Operacional, a vercer pela 1.ª posição
remuneratória, nível 8 da tabela remuneratória única;
José Augusto da Silva Galvão, Assistente Operacional, para desempenhar as funções de Encarregado Operacional, a vercer pela 1.ª posição
remuneratória, nível 8 da tabela remuneratória única.
19 de maio de 2014. — O Vereador, com competências delegadas,
Paulo Caetano Abrantes Jorge.
307836162

Aviso n.º 6676/2014
Alteração por Adaptação do Plano
de Urbanização de Porto Covo
Filipa Faria, Vereadora com competências delegadas, ao abrigo do
disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, torna público que, por deliberação da Assembleia Municipal, datada de 22 de abril de 2014, foi aprovada, por unanimidade, a
alteração por adaptação do Plano de Urbanização de Porto Covo, sob
proposta da Câmara Municipal de Sines, em cumprimento da deliberação
de Câmara, tomada na reunião pública de 20 de março de 2014, nos
termos do artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro. Foi
alterado o índice de construção da UOP 1 — SUOP 1.1 de 1,11 para
1,22, correspondendo a um aumento da área de construção prevista no
plano de 0,074 %.
Nestes termos, envia-se para publicação no Diário da República e para
depósito através do Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos
de Gestão Territorial.
13 de maio de 2014. — A Vereadora, com competências delegadas,
Filipa Faria.
Assembleia Municipal de Sines
Deliberação
Tiago Jorge Guerreiro Santos, 1.º Secretário da Assembleia Municipal
de Sines, certifica para todos os efeitos legais, que na Sessão Ordinária
realizada no dia 22 de abril de 2014, foi votada e aprovada por unanimidade a proposta do Executivo para Alteração por adaptação do Plano
de Urbanização de Porto Covo.
Por ser verdade e por constar em minuta aprovada na própria Sessão,
mandei passar a presente Certidão que vou assinar e autenticar com o
Selo Branco em uso nesta Câmara Municipal.
22 de abril de 2014. — O Primeiro Secretário, Tiago Jorge Guerreiro
Santos.

Regulamento
Artigo 68.º
Quadro síntese da edificabilidade
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607846774

MUNICÍPIO DE SOUSEL
Aviso n.º 6677/2014
Para os devidos efeitos e nos termos da alínea b) n.º 1 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se públicos que na sequência de procedimentos concursais, para preenchimento de postos
de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, foram celebrados contratos de trabalho com
os seguintes trabalhadores, tendo os mesmos concluído com sucesso o
período experimental:
Nuno Alberto Alves Cabeça — carreira/categoria de Assistente Operacional — posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 1.º, reportando-se o seu início a 30 de dezembro de 2013;
António Ângelo Veiga Penado — carreira/categoria de Assistente
Operacional — posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 1.º,
reportando-se o seu início a 30 de dezembro de 2013;
António João Range Rebocho — carreira/categoria de Assistente
Operacional — posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 1.º,
reportando-se o seu início a 30 de dezembro de 2013;
António Carlos de Brito Monteiro — carreira/categoria de Assistente Operacional — posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 1.º,
reportando-se o seu início a 30 de dezembro de 2013.
20 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Armando
Varela.
307836721

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 6678/2014
Em cumprimento da alínea d) do n.º 11 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se publico que foi extinta a
relação jurídica de emprego público dos seguintes trabalhadores, pelos motivos que se descrimina: Maria Clara Tavares Almeida, técnica
superior, nível 27, desligada a partir de 1 de janeiro de 2014, por motivo de aposentação; Maria Helena Rodrigues dos Santos, assistente
técnica, nível entre 12 e 13, desligada a partir de 1 de janeiro de 2014,
por motivo de aposentação; António Gaspar Gonçalves, encarregado
operacional, nível 12, desligado a partir de 27 de fevereiro por motivo
de falecimento; António Silva das Neves, assistente operacional, nível

entre 4 e 5, desligado a partir de 1 de janeiro de 2014, por motivo de
aposentação; João Pedro Dias Lopes Paixão, assistente operacional, nível
entre 1 e 2, desligado a partir de 1 de fevereiro de 2014, por motivo de
aposentação; Maria Florinda Ferreira dos Santos Moreira, assistente
operacional, nível 2, desligada a partir de 1 de fevereiro de 2014, por
motivo de aposentação; Justino Henrique Alfaiate dos Santos, assistente
operacional, nível entre 2 e 3, desligado a partir de 1 de abril de 2014,
por motivo de aposentação; Carlos Manuel Rodrigues Ferreira, assistente operacional, nível 1, desligado a partir de 1 de abril de 2014, por
motivo de aposentação; Luís Filipe Correia Carreira, Fiscal Municipal,
nível entre 13 e 14, desligado a partir de 1 de abril de 2014, por motivo
de aposentação; Maria José Fazenda Moita Ferreira, assistente técnica,
nível entre 10 e 11, desligada a partir de 1 de abril de 2014, por motivo
de aposentação; Maria de Lurdes de Jesus Santos Pereira, técnica superior
(medica veterinário municipal), nível 48, desligada a partir de 1 de abril
de 2014, por motivo de aposentação.
23 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos
Ferreira.
307847502

MUNICÍPIO DE VAGOS
Aviso n.º 6679/2014
Para os devidos efeitos se torna público que na sequência da entrada
em vigor da nova organização dos serviços municipais, publicada no
Diário da República, n.º 74, 2.ª série, de 15 de abril de 2014, do meu
despacho, datado de 30 de abril de 2014, e no uso da competência que
me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º, do anexo I, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeei, em regime de substituição, nos
cargos de dirigentes intermédios, a seguir indicados, e nos termos do
disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação
que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptado à
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que aprova o
estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração
central, regional e local do estado, os seguintes trabalhadores:
António Manuel Costa Castro, Diretor do Departamento de Gestão
de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal;
Isabel Maria Cruz Trindade — Chefe da Divisão de Gestão Urbanística;
Pedro Jorge Pousa Ruano de Castro — Chefe da Divisão de Planeamento e Projetos;

