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Em 18/01/2005, e após dispensa de estágio por se encontrarem atingi-
das as finalidades do mesmo, toma posse na categoria de técnica superior 
de 2.ª classe, da carreira de Técnico Superior de Serviço Social;

Nos períodos de 03 de março a 31 de maio de 2005; de 18/09/2008 
a 16/03/2011; e de 20/07/2011 a 11/10/2013, exerceu as funções de 
Vereadora em regime de tempo inteiro;

Desde 12/10/2013 e até à presente data, técnica superior da Câmara 
Municipal de Mértola, com funções de coordenação do Núcleo de Edu-
cação e Desenvolvimento Social.

4 — Formação profissional:
Ao longo do seu percurso profissional frequentou diversas ações de 

formação e seminários na área em que se integram as tarefas do cargo 
a prover.

7 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Jorge Paulo Colaço 
Rosa.

307810996 

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Aviso n.º 6227/2014
Para os devidos e legais efeitos se torna público que por despacho do 

Senhor Presidente da Câmara de 17 de abril de 2014, foi concedida licença 
sem remuneração a  Altina Assunção Rodrigues Carvalho Gomes , técnica 
superior , com efeitos 1 de maio de 2014  até 31 de dezembro de 2014.

1 de abril  de 2014. — O Presidente da Câmara, Humberto da Costa 
Cerqueira, engenheiro.

307808322 

 Aviso n.º 6228/2014
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do senhor 

presidente da Câmara Municipal datado de 24 de fevereiro de 2014, foi 
homologada a ata do júri responsável pelo acompanhamento e avaliação 
final que comprovou que foi concluído com sucesso, o período experimental 
de Eunice Vilela Gonçalves Badim, para ocupação de posto de trabalho da 
carreira e categoria de Técnico superior, área de Geografia e Planeamento, 
na sequência de procedimento concursal comum para constituição de re-
lação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para ocupação de um posto 
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, aberto por aviso 
publicado no Diário da República n.º 25, de 5 de fevereiro de 2013.

5 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Humberto da Costa 
Cerqueira, engenheiro.

307815953 

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 6229/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d)do n.º 1 do artigo 37.º, da 

Lein.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, se torna público que cessou a re-
lação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por motivo 
de aposentação os seguintes trabalhadores deste Município:

Maria da Conceição Vilela da Cruz Guerra, coordenadora técnica, 
posição 3 e nível 20, com efeitos a partir de 01 de março de 2014;

Maria José Esteves Pinto Costa, assistente técnica, posição 8 e ní-
vel 13, com efeitos a partir de 01 de março de 2014.

29 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Maria Garcia da Costa, professor.

307801291 

 Aviso n.º 6230/2014
Para os devidos efeitos torna -se público, que por meu despacho de 10 

de fevereiro de 2014, foi deferido o pedido de licença sem remuneração 
de longa duração, ao abrigo do n.º 1 do artigo 234.º do RCTFP — Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro o seguinte trabalhador:

João Alexandre Sol Teixeira — com a categoria de assistente técnico, 
a partir de 01 de maio de 2014.

29 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Maria Garcia da Costa, professor.

307801453 

 Aviso n.º 6231/2014
Prof. José Maria Garcia da Costa, Presidente da Câmara Municipal 

de Murça:
Para efeitos do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e 

ulteriores alterações, torna público que por seu despacho datado de 14 
de março de 2014, foi autorizada a mobilidade interna intercategorias, 
de acordo com os artigos 60.º a 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro ao seguinte trabalhador deste Município:

Francisco José Teixeira Morais, assistente operacional para desem-
penhar as funções de encarregado operacional, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição, nível 8, no montante de 837,60 €, a partir 
de 01 de abril de 2014.

29 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Maria Garcia da Costa, professor.

307801412 

 MUNICÍPIO DE SABROSA

Aviso n.º 6232/2014

Discussão pública da proposta de revisão
do Plano Diretor Municipal de Sabrosa

José Manuel de Carvalho Marques, Presidente da Câmara Municipal 
de Sabrosa, torna público que, ao abrigo da sua competência constante 
da alínea t), do n.º 1, do artigo 35.º e para os efeitos do estatuído nos 
n.º 1 e n.º 2, do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câ-
mara Municipal de Sabrosa deliberou, por unanimidade, na sua reunião 
ordinária de 8 de maio de 2014, no sentido de:

Em cumprimento e para os efeitos previstos nos n.º 3 e n.º 4, do 
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e re-
publicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, abrir um pe-
ríodo de discussão pública pelo prazo de 30 dias úteis para a formulação 
de reclamações, observações ou sugestões, que possam ser consideradas 
no âmbito do procedimento de revisão. Informa-se ainda que:

a) Será disponibilizado no Balcão Único de Atendimento, da Divisão 
de Obras, Serviços e Ordenamento do Território e no sítio do Município 
de Sabrosa (www.sabrosa.pt) um formulário para apresentação de recla-
mações, observações ou sugestões e pedidos de esclarecimentos;

b) O período de discussão pública/consulta, nos termos da legislação 
supra citada, inicia-se a partir do 5.º dia após a data da publicação do 
presente aviso no Diário da República;

c) O processo incluindo a proposta, o respetivo relatório ambiental, 
o parecer da comissão de acompanhamento ou a ata da conferência 
decisória, os demais pareceres emitidos e os resultados da concertação, 
encontram-se para consulta no hall do edifício do auditório municipal 
de Sabrosa, no horário normal de expediente, das 9h às 12h30 e das 
14h às 17h30;

d) Todos os interessados que entendam apresentar reclamações, ob-
servações ou sugestões, ou que desejem colocar quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de revisão 
do PDM, devem dirigir os seus contributos ao Presidente da Câmara 
Municipal, identificar-se com nome, morada ou sede, número do BI e 
NIF ou cartão de cidadão;

e) Caso a questão se reporte a um local determinado e concreto, 
deve ser, preferencialmente, junta planta de localização do mesmo, 
devidamente assinalada;

f) A falta de identificação de quem efetua o contributo, importa a sua 
não ponderação.

9 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Sabrosa, José Manuel de Carvalho Marques, Dr.

207822173 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 6233/2014
Para os devidos efeitos, torna-se público que, de acordo com o dis-

posto nos n.os 1 e 2 do artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de de-
zembro, por meu despacho datado de dezassete de abril de dois mil 
e catorze, autorizei a prorrogação da situação de mobilidade interna 
intercarreiras até trinta e um de dezembro de dois mil e catorze das 
seguintes trabalhadoras: Márcia Cristina Alves Martins Manteigas, na 
categoria de Técnico Superior; Peggy Rodrigues Cabrita, na categoria 
de Técnico Superior; Dina Luísa da Silva Santos Bárbara, na categoria 
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