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jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de fevereiro 
de 2015, do seguinte trabalhador do mapa de pessoal do município:

Maria Leonor Martins Mota Pedro, carreira/categoria de assistente 
operacional, 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1 da tabela 
remuneratória única, remuneração de 505,00 euros, devido a aposen-
tação.

4 de fevereiro de 2015. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando M. S. Amorim.

308440738 

 Edital n.º 245/2015
Pedro Miguel Magalhães Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal do 

Cartaxo, torna público que, ao abrigo da competência que lhe confere a 
alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos e para 
os efeitos do disposto no artigo 56.º do referido regime, que a assembleia 
municipal, em sessão ordinária de 29 de dezembro de 2014, sob proposta 
da câmara municipal aprovada em reunião de 20 de outubro de 2014, 
deliberou aprovar por unanimidade o Regulamento do Programa de 
Férias Desportivas e Culturais do Município do Cartaxo, na sua versão 
final, isto é, após decorrido o período para apreciação pública durante 
30 dias, nos termos do n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo.

Mais, faz saber que este regulamento entra em vigor 15 dias após 
a data de publicação, na II serie, do Diário da República, conforme 
estipulado no artigo 25.º do mesmo.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente edital e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos locais do costume e na página da 
Internet do Município, www.cm -cartaxo.pt.

12 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, Pedro Magalhães 
Ribeiro.

308503797 

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Aviso (extrato) n.º 3296/2015

Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados
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, 
se torna público que a lista unitária de ordenação final dos candida-
tos aprovados no procedimento concursal comum para ocupação de 
dois postos de trabalho na carreira geral/categoria de técnico superior 
da área funcional de S.I.G., aberto por aviso publicado na 2.ª série 
do D.R. n.º 180, de 18/09/2014, se encontra afixada no átrio do edi-
fício dos Paços do Município e disponível na página eletrónica em 
www.cm -castelo -paiva.pt.

Nos termos dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos 
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção, que a lista unitária de ordenação final 
foi homologada por meu despacho de 09/03/2015.

10 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Gonçalo Fer-
nando da Rocha de Jesus.

308496823 

 MUNICÍPIO DE ÉVORA

Declaração de retificação n.º 222/2015
O aviso n.º 1123/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 21, de 30 de janeiro de 2015, foi publicado com inexatidão.
Assim, onde se lê:

«4 — Caracterização do posto de trabalho, conforme descrito no Mapa 
de Pessoal: Execução de tarefas de caráter administrativo, nomeadamente 
elaboração de ofícios, registos de correspondência, atendimento público, 
arquivamento de documentação e processos, registo de ocorrências e 
tarefas desenvolvidas, controlo de faturação. Renovação de selo de 
residentes, cobrança de avisos, atendimento de reclamações, atendi-
mento geral no que respeita ao estacionamento da cidade de Évora.»

deve ler -se:
«4 — Caracterização do posto de trabalho, conforme descrito 

no Mapa de Pessoal: Funções de coordenador dos assistentes 

operacionais afetos ao Mercado Municipal, por cujos resultados 
é responsável. Realização das tarefas de programação, organi-
zação e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua 
coordenação; Elaborar pareceres e informações no âmbito da 
sua competência; Zelar pela limpeza e conservação de todos os 
equipamentos e edifícios afetos ao Mercado Municipal. Controlo 
de cobranças.»

27 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Carlos Pinto 
de Sá.

308484398 

 MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso n.º 3297/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público a cessação da relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, dos seguintes 
trabalhadores desta Autarquia:

Joaquim José Caixeirinho, com a categoria de Assistente Operacional, 
colocado na 2.ª posição remuneratória e nível 2, correspondente ao 
vencimento de 532,08 €, desligado do serviço a partir de 01 de julho 
de 2014, por motivo de aposentação;

Fernando da Silva Coelho, com a categoria de Assistente Operacio-
nal, colocado na 3.ª posição remuneratória e nível 3, correspondente ao 
vencimento de 583,58 €, desligado do serviço a partir de 01 de outubro 
de 2014, por motivo de aposentação.

Manuel António da Conceição Silva, com a categoria Assistente 
Operacional, colocado na 6.ª posição remuneratória e nível 6, corres-
pondente ao vencimento de 738,05 € €, desligado do serviço a partir de 
01 de setembro de 2012, por motivo de aposentação;

Telma Maria Alves do Espírito Santo, com a categoria de Técnico 
Superior, colocada entre a posição remuneratória 1 e 2 e nível 11 e 15, 
correspondente ao vencimento de 1012,68 €, desligada do serviço a partir 
de 31 de dezembro de 2014, por motivo de caducidade de contrato de 
trabalho a termo incerto.

2 de março de 2015. — O Presidente da Câmara, Dr. Jacinto Manuel 
Lopes Cristas Flores.

308477018 

 MUNICÍPIO DO FUNDÃO

Edital n.º 246/2015
Dr. Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, Presidente da Câmara 

Municipal do Fundão:
Torna público que a Assembleia Municipal do Fundão, na sua sessão 

realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, aprovou o texto final da altera-
ção ao regulamento que enquadra a “Zona Antiga do Fundão” como área 
de reabilitação urbana, bem como a alteração à delimitação desta, sob 
proposta da Câmara Municipal, aprovada na reunião ordinária realizada 
no dia 24 do mesmo mês.

Estando cumpridos todos os requisitos necessários, o mencionado 
Regulamento entrará em vigor 5 dias após a publicação deste edital no 
Diário da República.

Mais faz saber que o referido regulamento pode ser consultado no site 
do Município. Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital 
e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais de costume.

6 de março de 2015. — O Presidente, Paulo Alexandre Bernardo 
Fernandes.

208491874 

 MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso n.º 3298/2015

1 — Para os devidos efeitos torna -se público que na sequência da 
deliberação da Reunião de Câmara datada de 10.02.2015, da delibe-
ração da Assembleia Municipal de 25.02.2015 e do meu despacho 
datado de 26.02.2015, encontra -se aberto, pelo período de 10 dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, procedimento concursal comum para recrutamento de 
trabalhadores para preenchimento de postos de trabalho previstos e 


