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PARTE H

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA

Anúncio (extrato) n.º 107/2015

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do 
artigo 64.º do Código do Notariado e que faz parte integrante da 
escritura lavrada em 24 de março de 2015, da folha 97 e verso 
do livro de notas número dezanove, para escrituras diversas do 
notário lic.º Luís Manuel Moreira de Almeida, em Santa Maria 
da Feira.

Alteração dos estatutos da Associação de Municípios das Terras de 
Santa Maria — Alteração do n.º 6 ao artigo 25.º, mantendo -se integral-
mente o restante

Artigo 25.º
Competências

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — Compete, ainda, ao Conselho Directivo propor a declaração 

de utilidade pública para efeitos de expropriação e a constituição de 
servidões administrativas.

Cinco de maio de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva.

308615885 

 MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL
Aviso n.º 5380/2015

“Renovação de Comissão de Serviço”
Para os devidos efeitos se torna público, que por meu despacho datado 

de 25 de fevereiro de 2015, no uso da competência que me é conferida 
pelo artigo 23.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e nos termos dos 
artigos 23.º e 24.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republi-
cada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração 
local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, determinei, de acordo com 
o disposto no artigo 17.º, da referida lei, a renovação da comissão de 
serviço do atual Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanís-
tica Dr. Amílcar António Grilo de Macedo, com efeitos a partir do dia 
26 de maio de 2015.

5 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel Chaves de Caro Proença.

308615463 

 MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ
Edital n.º 432/2015

Berta Ferreira Milheiro Nunes, Presidente da Câmara Municipal de 
Alfândega da Fé,

Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia Municipal 
em sessão ordinária realizada no dia 30 de abril de 2015, sob proposta 
da Câmara Municipal de 22 de abril de 2015, aprovou o Regulamento 
sobre o Exercício das Atividades Diversas do Município de Alfândega 
da Fé.

O referido regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da publica-
ção do presente edital no Diário da República e o seu conteúdo encontra-
-se disponível no sítio da Internet www.cm -alfandegadafe.pt.

06 de maio de 2015. — A Presidente da Câmara Municipal, Berta 
Ferreira Milheiro Nunes.

308620006 

 MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

Aviso n.º 5381/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para 
um posto de trabalho de Técnico Superior (Proteção Civil e Higiene e 
Segurança no Trabalho) do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, 
de 3 de julho de 2014, e homologada por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara, datado de 25/03/2015 se encontra afixada no Edifício da Câmara 
Municipal de Aljustrel e disponível em www.mun -aljustrel.pt.

26 de março de 2015. — O Vereador dos Recursos Humanos, Carlos 
Teles.

308620436 

 Aviso n.º 5382/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo determinado para 
um posto de trabalho de Técnico Superior (Serviço Social) do mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho de 2014, e homologada por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 02/04/2015 se encontra 
afixada no Edifício da Câmara Municipal de Aljustrel e disponível em 
www.mun -aljustrel.pt.

2 de abril de 2015. — O Vereador dos Recursos Humanos, Carlos 
Teles.

308621068 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 5383/2015
Para os devidos efeitos, torna -se público que Bruno Miguel Viegas 

Carvalho, Fernando Jorge Peixinho Duarte, Filipe Miguel Amante Sam-
paio e Paulo Jorge Lima Angélica concluíram com sucesso o período 
experimental, cuja classificação final foi homologada em 13 -04 -2015 
pelo Senhor Presidente desta Câmara, dos Contratos de Trabalho por 
Tempo Indeterminado celebrados, em 15 -12 -2014 conforme aviso pu-
blicado na 2.ª série do Diário da República n.º 25, de 05 -02 -2015, no 
âmbito do Procedimento Concursal Comum para ocupação de 1 posto 
de trabalho na carreira de Assistente Operacional (Condução de Viaturas 
Ligeiras).

30 -04 -2015. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos 
Humanos e Saúde Ocupacional, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.

308620088 

 MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Aviso n.º 5384/2015
Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho torna -se público por meus despachos de 
29 de abril de 2015 foram autorizadas as consolidações definitivas das 
mobilidades na categoria, nos termos do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, dos seguintes trabalhadores:

a) Rosa Maria Cardoso Nascimento, detentora da categoria de assis-
tente técnico, sendo integrada na mesma categoria do mapa de pessoal 
aprovado para o ano de 2015 desta Câmara Municipal, no Agrupamento 
de Escolas de Almeirim, nomeadamente, na Biblioteca Escolar — Centro 
de Recursos do Agrupamento de Escolas de Almeirim, integrada na 
Divisão e Departamento Sócio -Cultural do município, mantendo o posi-
cionamento remuneratório entre a 5.ª e 6.ª posição e nível remuneratório 


