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 MUNICÍPIO DE TABUAÇO
Aviso n.º 12230/2014

Carlos André Teles Paulo de Carvalho, presidente da Câmara Muni-
cipal de Tabuaço, torna público que a proposta de alterações ao Regu-
lamento Municipal de Ação Social do Município de Tabuaço, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2014, 
para efeitos de apreciação pública, pelo prazo de 30 dias para recolha 
de sugestões, nos termos do disposto no artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo, foi aprovada pela Câmara Municipal na 
reunião ordinária de 24 de setembro de 2014.

Mais torna público que, de harmonia com o disposto na alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 11 de 
outubro de 2014, aprovou as concernentes alterações ao Regulamento 
em apreço, o qual foi republicado e entrará em vigor 15 dias após a sua 
publicitação.

22 de outubro de 2014. — O Presidente da Câmara, Carlos André 
Teles Paulo de Carvalho.

308181554 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso n.º 12231/2014

Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna-se público que cessaram a relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado os seguintes traba-
lhadores:

Lídia Maria Lucas Lourenço Firme, na categoria de Assistente Opera-
cional, posição remuneratória 1, nível 1, aposentada a 01 de julho de 2014;

Maria Gabriela Fortunato Zambujal Parreira, na categoria de Assis-
tente Técnica, posição remuneratória 9, nível 14, aposentada a 01 de 
julho de 2014;

Ana Bela Sousa Gonçalves Caldeira, na categoria de Assistente Técnica, 
posição remuneratória 2, nível 7, aposentada a 01 de agosto de 2014;

António Manuel Rocha dos Santos, na categoria de Encarregado 
Operacional, posição remuneratória 2, nível 9, aposentado a 01 de 
agosto de 2014;

Belmiro Rodrigues Martins, na categoria de Assistente Operacional, 
posição remuneratória entre 2 e 3 e nível entre 2 e 3, aposentado a 01 
de agosto de 2014;

Bernardino Vitorino Jesus Viola, na categoria de Assistente Opera-
cional, posição remuneratória 6, nível 6, aposentado a 01 de setembro 
de 2014;

Joaquim Manuel Ribeiro Morais, na categoria de Técnico Superior, 
posição remuneratório 5 e nível 27, aposentado a 01 de setembro 
de 2014;

José Guilherme Fialho Ventura, na categoria de Assistente Técnico, 
posição remuneratória entre 6 e 7, nível entre 11 e 12, aposentado a 01 
de setembro de 2014;

Manuel de Oliveira Dias Frieza, na categoria de Encarregado 
Operacional, posição remuneratória 4, nível 11, aposentado a 01 de 
setembro de 2014;

Serafim Martins Marques, na categoria de Assistente Técnico, posição 
remuneratória 9, nível 14, aposentado a 01 de setembro de 2014;

Fernando Pedro Marques, na categoria de Assistente Operacio-
nal, posição remuneratória 8, nível 8, aposentado a 01 de outubro 
de 2014;

Francisco dos Santos Banza, na categoria de Encarregado Operacional, 
posição remuneratória entre 4 e 5 e nível 11 e 12, aposentada a 01 de 
outubro de 2014;

Francisco João Murrinha Carreira, na categoria de Assistente Ope-
racional, posição remuneratória 8, nível 8, aposentado a 01 de outubro 
de 2014;

Isaura Conceição Barreira Lotra, na categoria de Assistente Opera-
cional, Posição remuneratória entre 5 e 6 e nível entre 5 e 6, aposentada 
a 01 de outubro de 2014.

Joaquim Manuel Ramalho Pedras, na categoria de Assistente Ope-
racional, posição remuneratória 5, nível 5, aposentado a 01 de outubro 
de 2014;

Manuel Ferreira Matos, na categoria de Assistente Operacional, 
posição remuneratória 8, nível 8, aposentado a 01 de outubro de 
2014;

Maria de Lurdes Correia Silva Plácido, na categoria de Assistente 
Operacional, posição remuneratória 2 e nível 2, aposentada a 01 de 
outubro de 2014;

 Aviso n.º 12232/2014

Procedimento concursal comum para a constituição da relação 
jurídica de emprego público por tempo

indeterminado — técnico superior (área de Engenheiro Civil)

Lista unitária de ordenação final
Para cumprimento do disposto no artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, torna -se público, que se encontra afixada, na Divisão de 
Recursos Humanos e disponível para consulta na página eletrónica 
desta Câmara Municipal em: http://recursoshumanos.cmvfxira.com 
(link: «listas de ordenação final»), a lista unitária de ordenação final, do 
procedimento concursal acima indicado, aberto por aviso n.º 6034/2013, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 88, de 8 de maio de 
2013, a qual foi homologada, por despacho do Presidente da Câmara de 
9 de outubro de 2014, após renovações das deliberações de autorização 
da Assembleia Municipal de 5 de setembro de 2013, de 23 de fevereiro 
de 2014 e de 25 de setembro de 2014.

13 de outubro de 2014. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, 
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo 
Serra Barreiros.

308160842 

Maria Filomena Henriques Teixeira, na categoria de Assistente 
Operacional, posição remuneratória 2, nível 2, aposentada a 01 de 
outubro de 2014.

13 de outubro de 2014. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, 
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo 
Serra Barreiros.

308160883 

 MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 12233/2014
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal, na 4.ª Sessão 
Ordinária realizada a vinte e nove de setembro de dois mil e catorze, 
aprovou a alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Tempo-
rária de Jovens que, sob a forma de projeto, foi publicada no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 71 de dez de abril de dois mil e catorze e 
objeto de apreciação pública, nos termos do disposto no artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro.

13 de outubro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
João Fontainhas Condenado.

308166715 

 Aviso n.º 12234/2014
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal, na 4.ª Sessão 
Ordinária realizada a vinte e nove de setembro de dois mil e catorze, 
aprovou a alteração ao Regulamento Administrativo Municipal de Ocu-
pação do Espaço Público do Município de Vila Viçosa que, sob a forma 
de projeto, foi publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 145 de 
trinta de julho de dois mil e catorze e objeto de apreciação pública, nos 
termos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, 
na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro.

13 de outubro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
João Fontainhas Condenado.

308166618 

 Aviso n.º 12235/2014
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Viçosa, faz público que a Assembleia Municipal, na 4.ª Sessão 
Ordinária realizada a vinte e nove de setembro de dois mil e catorze, 
aprovou o Regulamento Municipal dos Estabelecimentos de Alojamento 
Local do Município de Vila Viçosa, que, sob a forma de projeto, foi 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 85 de cinco de maio de 
dois mil e catorze e objeto de apreciação pública, nos termos do disposto 
no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 


