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 MUNICÍPIO DE MAFRA

Aviso n.º 6262/2014
Na sequência do Aviso n.º 2689/2013, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 35, de 19 de fevereiro de 2014, torna -se público que, em sessão 
da Assembleia Municipal, realizada em 29 de abril deste mesmo ano, sob 
proposta da Câmara Municipal, e após ter decorrido o prazo para apreciação 
pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, foi aprovado, o Regulamento para Atribuição do Cartão Família, o 
qual entrará em vigor no primeiro dia útil após a sua publicitação, com o 
conteúdo constante da citada publicação, de 19 de fevereiro de 2014.

7 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. Hélder 
António Guerra de Sousa Silva.

307808177 

 MUNICÍPIO DE MURÇA

Aviso n.º 6263/2014
Nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

pela permissão constante no n.º 4 do artigo 42.º da mencionada Lei, designo, 
com efeitos a partir de 17 de março de 2014 a Dr.ª Raquel Carla Aires Alves, 
para exercer as funções de secretária no gabinete de apoio à presidência.

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

307801186 

 MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

Aviso n.º 6264/2014

Cessação da relação jurídica de emprego público 
por motivo de aposentação

Para cumprimento 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, por motivo 
de aposentação, cessaram a relação jurídica de emprego com efeitos a 
1 de maio de 2014 os seguintes trabalhadores:

Alfredo Jorge dos Santos Plácido — Assistente Operacional;
Aníbal Alberto Palma Semião — Assistente Operacional.
30 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Humberto da Silva 

Marques.
307793249 

 Aviso n.º 6265/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Pre-

sidente da Câmara de 21 de junho de 2013, se procedeu à nomeação 
de Carlos Manuel Domingues da Silva, em comissão de serviço pelo 
período de três anos, no cargo de comandante operacional municipal, 
com efeitos a partir de 24 de junho de 2013, ao abrigo do artigo 13.º, 
n.º 2, da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, e de acordo com a Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, no seu artigo 23.º, n.º 1.

30 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Humberto da Silva 
Marques.

307793216 

 Aviso n.º 6266/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, Susana da Cruz Crispim, 

Assistente Operacional, rescindiu o contrato de trabalho por tempo in-
determinado em funções públicas, com o Município de Óbidos, a partir 
de 06 de março de 2014.

30 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara, Humberto da Silva 
Marques.

307791297 

 MUNICÍPIO DE ODIVELAS

Aviso n.º 6267/2014

1 — Identificação do Procedimento: Para efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, no n.º 1 do 

artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, no n.º 1 do artigo 4.º 
do Decreto -Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro e no n.º 2 do artigo 48.ºda 
Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, e considerando que, não existem 
reservas de recrutamento constituídas na Câmara Municipal de Odivelas 
que, no âmbito da Portaria que regulamenta o procedimento prévio de 
recrutamento, também não existem trabalhadores em situação de requa-
lificação com o perfil pretendido, torna -se público que por deliberação 
desta Câmara Municipal na 2.ª reunião extraordinária realizada no dia 17 
de março de 2014 e na 4.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal 
realizada em 27 de março de 2014, se encontra aberto pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República os seguintes procedimentos concursais:

Referência 1 — Procedimento Concursal Comum para ocupação 
de três postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional, da 
carreira de Assistente Operacional, na área de tratador — apanhador 
de animais;

Referência 2 — Procedimento Concursal Comum para ocupação 
de três postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional, da 
carreira de Assistente Operacional, na área de apoio ao Cemitério 
Municipal;

Referência 3 — Procedimento Concursal Comum para ocupação de 
dezanove postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional, 
da carreira de Assistente Operacional, na área de apoio às atividades 
Educativas de estabelecimentos escolares e pré -escolares da rede escolar 
do Município de Odivelas;

Referência 4 — Procedimento Concursal Comum para ocupação 
de três postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional, da 
carreira de Assistente Operacional, na área de Serviço Municipal de 
Transportes Especiais;

Referência 5 — Procedimento Concursal Comum para ocupação de 
1 posto de trabalho na categoria de assistente Operacional, da carreira 
de Assistente Operacional, na área de Condutor de Máquinas Pesadas 
e Veículos Especiais.

2 — Identificação da entidade que realiza o procedimento: Câmara 
Municipal de Odivelas — Paços do Concelho — Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes — 2675 -372 Odivelas, geral@cm-
-odivelas.pt.

3 — Número de Postos de Trabalho a Ocupar: O Procedimento con-
cursal é válido para os postos de trabalho supra referenciados, previstos 
e não ocupados no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
publicitado na Internet na página www.cm -odivelas.pt, e constituem re-
serva de recrutamento nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da Portaria citada.

4 — Modalidade da Relação Jurídica de Emprego Público a Constituir: 
Contrato de Trabalho em Exercício de Funções Públicas Por Tempo 
Indeterminado, sujeito a um período experimental de 90 dias.

5 — Local onde as funções vão ser exercidas:
Referência 1,2,3,4 e 5 — área do Município de Odivelas
6 — Caracterização do Posto de Trabalho: Exercício do conteúdo 

funcional inerente à categoria de Assistente Operacional (Anexo à Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro) na seguinte área descrita no Mapa 
de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas:

Referência 1 — Apoio às brigadas da ASAE e gestão sanitária dos 
animais e doenças de origem animal no Município de Odivelas, gestão 
do efetivo animal do CORACO — Gabinete Veterinário Municipal;

Referência 2 — Gestão, reparação e limpeza dos cemitérios, proprie-
dade do Município — Divisão de Gestão Ambiental;

Referência 3 e 4 — Gestão das escolas do ensino básico e dos jardins-
-de -infância da rede pública, incluindo a gestão dos refeitórios escolares, 
a execução de ações no âmbito da ação social e transporte escolar — Di-
visão de Educação;

Referência 5 — Gestão técnica e operacional dos transportes mu-
nicipais e manutenção da frota municipal ao nível da condução, lava-
gem do parque de viaturas e de máquinas do Município — Divisão de 
Transportes e Oficinal;

7 — Nível Habilitacional Mínimo Exigido:
Referência 1,2,3,4 — Escolaridade Obrigatória;
Referência 5 — Escolaridade Obrigatória e carta de condução com 

as categorias A1,B,B1,C,C1,CE.

Não havendo lugar, no presente procedimento, à substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional.

8 — Requisitos de Admissão: Só serão admitidos ao Procedimento 
Concursal os candidatos que tenham:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
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