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 MUNICÍPIO DE ÉVORA

Aviso n.º 14829/2012
José Ernesto Ildefonso Leão d’Oliveira, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Évora, faz saber que a Assembleia Municipal de Évora aprovou, 
em sessão ordinária realizada em 28 de setembro de 2012, sob proposta 
da Câmara Municipal de Évora, o Regulamento do Centro de Recolha 
Oficial de Évora (Canil-Gatil Municipal).

O referido Regulamento entra em vigor 15 dias seguidos após a 
publicação do presente aviso do Diário da República, e o seu conteúdo 
encontra-se disponível no sítio da Internet www.cm-evora.pr

18 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara, José Ernesto 
Leão d’Oliveira.

306466939 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 14830/2012

Mobilidade interna na categoria
Para os devidos efeitos torna-se público que o trabalhador Fernando 

Manuel Lagarto Perdigão, com a categoria de Assistente Operacional, 
do mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Moscavide, encontra-se 
nesta Câmara Municipal, desde 15 de outubro de 2012, pelo período de 
18 meses, em regime de mobilidade interna na categoria, nos termos da 
Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, aplicada à Administração Local 
pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, com as alterações 
dadas pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril e pela Lei n.º 64-B/2011, 
de 30 de dezembro.

19 de outubro de 2012. — Por subdelegação de competências do Dire-
tor do Departamento, a Chefe da Divisão de Planeamento, Qualificação 
e Avaliação dos Recursos Humanos, Carla Moita.

306470737 

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso n.º 14831/2012

Conclusão de períodos experimentais com sucesso
Para os devidos efeitos e em cumprimento do preceituado no ar-

tigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por força 
do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público 
que foi homologada pelo Presidente da Câmara Municipal, a conclusão 
com sucesso dos períodos experimentais dos trabalhadores:

Vítor Domingos Vieira José, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (condutor de máquinas pesadas e veículos especiais), em 
02/05/2012;

Paulo Manuel Milreis Afonso, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (auxiliar de serviços gerais), em 25/05/2012;

Sérgio Miguel Cruz Rodrigues, na carreira/categoria de Técnico 
Superior (engenharia civil), em 18/06/2012;

Miguel Matias Reis Silva, na carreira/categoria de Técnico Superior 
(ciência política), em 03/07/2012;

Marina Isabel da Silva Pires, na carreira/categoria de Técnico Superior 
(arquitetura paisagista), em 11/07/2012;

Cármen Sofia Filipe Santos Esteves, na carreira/categoria de Técnico 
Superior (geografia e planeamento regional), em 27/08/2012,

Na sequência da celebração de contratos de trabalho por tempo inde-
terminado após procedimentos concursais abertos por avisos publicados 
no DR n.º 251, 2.ª série — Parte H, de 29/12/2010.

25 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Dias Custódio.

306486216 

 MUNICÍPIO DE LOUSADA

Declaração de retificação n.º 1416/2012
Doutor Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, licenciado 

em Direito, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Lousada:
Torna público que, por ter sido publicado com inexatidão o aviso 

n.º 14326/2012 no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de 25 de 

outubro de 2012, retifica -se que onde se lê «entra em vigor, no dia 
seguinte ao da sua publicação no Diário da República 2.ª série» deve 
ler -se «entra em vigor, 15 dias após a sua publicação no Diário da 
República 2.ª série».

26 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
Fernandes Malheiro de Magalhães.

306488233 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Aviso n.º 14832/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 12.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que nos termos do 
n.º 6 do mesmo artigo, foi determinada, por meu despacho datado de 
25 -06 -2012, a conclusão com sucesso do período experimental referente 
aos contratos de trabalho por tempo indeterminado celebrados para a 
carreira de Assistente Operacional, categoria de Assistente Operacional, 
área de atividade de auxiliar de serviços gerais, com os trabalhadores 
Ana Maria Esteves de Oliveira, Ana Mendes de Araújo, António Ma-
nuel da Silva Pereira, Fernando Carlos da Costa Nogueira, Fernando 
Jorge Ferreira da Cruz, Hermínia Fátima Sousa Moreira, Hilário de 
Oliveira Martins, Liliana Isilda Pereira Alves, Maria Beatriz Ferreira 
Pastor, Maria Fernanda Martins Hilário Coelho, Maria Luísa Mesquita 
Pereira, Mário Fernando da Silva Rodrigues, Palmira da Silva Carneiro 
e Sandra Mónica Fernandes Moreira da Silva, com efeitos a 9 -01 -2012.

26 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng. António Gonçalves Bragança Fernandes.

306490493 

 Aviso n.º 14833/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 12.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que nos termos do 
n.º 6 do mesmo artigo, foi determinada, por meu despacho datado de 
25 -06 -2012, a conclusão com sucesso do período experimental referente 
aos contratos de trabalho por tempo indeterminado celebrados para a 
carreira de Assistente Operacional, categoria de Assistente Operacional, 
área de atividade de nadador -salvador, com os trabalhadores Bruno Mi-
guel Vaz dos Santos Teixeira, Ivo Daniel Pereira Pinto e Márcia Filipa 
Ribeiro Gonçalves, com efeitos a 30 -12 -2011.

26 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Eng. 
António Gonçalves Bragança Fernandes.

306490525 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 14834/2012
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, faz público que:
Por despacho de 27/09/2012, do Vereador do Pelouro dos Recursos 

Humanos, com competências delegadas, foi deferido o pedido de exo-
neração ao contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, do trabalhador Sérgio Fernando Fangueiro, na categoria de 
agente Municipal de 1.ª classe, da carreira da polícia municipal, escalão 
1, índice 222, com efeitos a 20/10/2012.

19-10-2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto.
306472162 

 MUNICÍPIO DE OVAR

Declaração de retificação n.º 1417/2012
Para os devidos efeitos torna -se público que se procede à retificação 

do aviso n.º 13556/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 197, de 11 de outubro de 2012.

Assim, retifica -se que, no n.º 26, quota de emprego, referente ao 
procedimento B, onde se lê «Decreto -Lei n.º 29/2011, de 03 de fevereiro» 
deve ler -se «Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro».

23 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara, Manuel Alves 
Oliveira.

306481283 




