
Diário da República, 2.ª série — N.º 108 — 5 de junho de 2014  14861

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Edital n.º 492/2014
Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda, torna público que foi aprovado pela Assembleia Municipal de 
Águeda, na 2.ª sessão ordinária realizada no dia 30 de abril de 2014, 
sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião ordinária 
realizada no dia 23 de abril de 2014, o Regulamento do Procurador 
da Qualidade de Vida do Cidadão Aguedense, nos termos e ao abrigo 
do disposto nos artigos 25.º, 1, g) e 33.º, 1, k) da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro.

O Regulamento do Procurador da Qualidade de Vida do Cidadão 
Aguedense aprovado encontra -se disponível no site do Município de 
Águeda (www.cm -agueda.pt) ou no GAM — Gabinete de Atendimento 
ao Munícipe, situado nos Paços do Concelho.

Para constar e devidos efeitos se torna público este Edital, que vai ser 
publicado nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos habitu-
ais e publicado no site do Município de Águeda (www.cm -agueda.pt).

14 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Gil Nadais Resende 
da Fonseca.

307824896 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 6845/2014
Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º, ex vie do artigo 57.º, ambas as 

disposições, do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, 
fica notificado o arguido Jorge Afonso Olim Marote Montez, Assistente 
Operacional, ausente em parte incerta, com último domicílio conhecido 
na Rua Conde Sandomil n.º 4 — 2.º Esq., Cova da Piedade, 2805 -244 
Almada de que, por deliberação da Câmara Municipal de Almada da-
tada de 16.04.2014, lhe foi aplicada, no âmbito do Processo Disciplinar 
n.º 6/2013 -MS, a pena de multa efetiva no valor de € 60,00 (sessenta 
euros).

26 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, Joaquim Estevão 
Miguel Judas.

307857847 

 MUNICÍPIO DE AMARANTE

Aviso n.º 6846/2014
Para os devidos efeitos, torna -se público que, nos termos do n.º 3 

artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, o Município 
de Amarante deliberou aprovar, em sua reunião ordinária de 5 de maio 
de 2014, a constituição e designação dos membros da equipa multidis-
ciplinar e, em consequência designar para exercer as funções de Chefe 
da Equipa Multidisciplinar — Agência de Planeamento Estratégico, o 
Técnico Superior, José Miguel Pereira Gomes, cuja remuneração será 
equiparada a Chefe de Divisão (cargo de Direção Intermédia de 2.º grau), 
incluindo despesas de representação.

10 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara, José Luís Gaspar.
307835093 

 MUNICÍPIO DE BARCELOS

Aviso n.º 6847/2014

Abertura do período de Discussão Pública — Alteração ao Plano 
Diretor Municipal de Barcelos

Miguel Jorge da Costa Gomes, Presidente da Câmara Municipal de 
Barcelos, torna público, que a Câmara Municipal deliberou, na reunião 

pública ordinária, realizada no dia 23 de maio de 2014, e nos termos 
do disposto no n.º 3, do artigo 77.º, por remissão do artigo 96.º, do 
Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro (Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial), proceder à abertura do período 
de Discussão Pública referente à primeira alteração ao Plano Diretor 
Municipal de Barcelos, pelo prazo de 30 dias.

A abertura deste período, terá início, contados cinco dias úteis da 
publicação do presente aviso no Diário da República.

Os interessados poderão consultar a referida deliberação e os do-
cumentos que a integram (peças escritas e desenhadas da proposta de 
alteração do Plano Diretor Municipal, ata da conferência de serviços, 
atas resultantes da concertação e demais pareceres emitidos), no site da 
Câmara Municipal de Barcelos e nas instalações do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbana (Casa do Rio), de segunda a sexta -feira, 
durante o horário de expediente.

Os interessados poderão apresentar as suas reclamações, observações, 
sugestões ou pedidos de esclarecimento, por escrito, nas instalações 
do Departamento de Planeamento e Gestão Urbana (Casa do Rio), da 
Câmara Municipal de Barcelos.

28 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Miguel 
Jorge da Costa Gomes.

207855165 

 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso (extrato) n.º 6848/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia do procedimento concursal, aberto através do Aviso n.º 9447/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 23 de julho, 
foi celebrado:

Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado na 
carreira e categoria de Assistente Operacional, em 21 de maio de 2014, 
com Anabela Maria Teixeira Martins, a que corresponde a 1.ª posição 
remuneratória da categoria e o nível 1 da tabela remuneratória única, 
com efeitos a partir de 21 de maio de 2014.

Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado 
na carreira e categoria de Assistente Operacional, em 21 de maio de 
2014, com Deolinda Ferreira Leite, a que corresponde a 1.ª posição 
remuneratória da categoria e o nível 1 da tabela remuneratória única, 
com efeitos a partir de 21 de maio de 2014.

Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado na 
carreira e categoria de Assistente Operacional, em 21 de maio de 2014, 
com Maria Aurora Pereira Moreira, a que corresponde a 1.ª posição 
remuneratória da categoria e o nível 1 da tabela remuneratória única, 
com efeitos a partir de 21 de maio de 2014.

Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado na 
carreira e categoria de Assistente Operacional, em 21 de maio de 2014, 
com Maria Cândida Andrade de Sousa, a que corresponde a 1.ª posição 
remuneratória da categoria e o nível 1 da tabela remuneratória única, 
com efeitos a partir de 21 de maio de 2014.

Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado 
na carreira e categoria de Assistente Operacional, em 21 de maio de 
2014, com Maria Carolina de Moura, a que corresponde a 1.ª posição 
remuneratória da categoria e o nível 1 da tabela remuneratória única, 
com efeitos a partir de 21 de maio de 2014.

Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado 
na carreira e categoria de Assistente Operacional, em 21 de maio de 
2014, com Maria da Conceição Fernandes de Magalhães Moreira, a que 
corresponde a 1.ª posição remuneratória da categoria e o nível 1 da tabela 
remuneratória única, com efeitos a partir de 21 de maio de 2014.

Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado na 
carreira e categoria de Assistente Operacional, em 21 de maio de 2014, 
com Maria da Graça de Magalhães Leite Teixeira, a que corresponde a 
1.ª posição remuneratória da categoria e o nível 1 da tabela remuneratória 
única, com efeitos a partir de 21 de maio de 2014.

Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado 
na carreira e categoria de Assistente Operacional, em 21 de maio de 




