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2 — Ao longo do período de utilização dos manuais, com o objetivo 
de os manter em bom estado, o aluno não deverá escrever, riscar, su-
blinhar, desenhar ou fazer qualquer tipo de inscrição, salvo o disposto 
no número seguinte.

3 — Compete aos professores/diretores de turma informar os alunos 
se é ou não possível escrever no manual, só devendo permiti -lo se es-
tritamente necessário, sendo que, neste caso, as inscrições deverão ser 
sempre feitas a lápis a fim de permitir a ulterior remoção.

4 — Para todos os efeitos, os alunos, pais e encarregados de edu-
cação são os responsáveis pelos livros emprestados durante o período 
de utilização.

Artigo 9.º
Devolução dos manuais escolares

1 — No final de cada ano letivo (no limite até julho para os alunos 
do ensino secundário), os alunos, pais e encarregados de educação res-
tituirão nos Pontos de Recolha das Juntas de Freguesia, da Biblioteca 
Municipal e respetivos Polos, os manuais escolares que receberam por 
empréstimo, em bom estado de conservação.

2 — A não entrega ou a devolução em mau estado de conservação 
dos manuais escolares partilhados implica a anulação da inscrição no 
BMPME.

Artigo 10.º
Ampliação do Banco a outros materiais

A Câmara Municipal de Alenquer reserva o direito de poder, no 
âmbito do presente projeto e no cumprimento do articulado do presente 
regulamento, estender a sua aplicação a outro tipo de materiais edu-
cativos, como dicionários, gramáticas, calculadoras, entre outros que 
sejam passíveis de ser recolhidos e distribuídos, no presente contexto 
de “reutilização”.

Artigo 11.º
Casos omissos

As dúvidas e casos omissos no presente regulamento serão analisa-
dos e resolvidos pela Divisão do Potencial Humano e Local, enquanto 
entidade coordenadora do BMPME de Alenquer.

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entrará em vigor no dia seguinte à sua pu-
blicação.
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 MUNICÍPIO DE ALJUSTREL

Aviso n.º 5073/2015
Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, conjugado com o artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, torna -se público que, por deliberação tomada em reunião de 
Câmara realizada no dia 23/02/2015, e em sessão da Assembleia Muni-
cipal de 26/02/2015, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
os seguintes procedimentos concursais comuns para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, ao abrigo 
do disposto no artigo 64.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro:

Referência A — um posto de trabalho de Técnico Superior (Educação 
e intervenção comunitária)

Referência B — um posto de trabalho de Técnico Superior (Arqui-
tetura)

Referência C — um posto de trabalho de Encarregado Operacional, 
da carreira de Assistente Operacional

1 — De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, 
as autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito 
do procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 
requalificação.

2 — Caracterização dos postos de trabalho:
Referência A — Funções consultivas, de estudo, planeamento, pro-

gramação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza 
técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão na área 
da Educação e Intervenção Comunitária; elaboração de pareceres e 

projetos e execução de atividades diversas na área da Educação e In-
tervenção Comunitária; realização de atividades no âmbito do projeto 
da Universidade Sénior.

Referência B — Conceção e projeção de conjuntos urbanos, edifica-
ções, obras públicas e objetos, prestando a devida assistência técnica e 
orientação no decurso da respetiva execução; Elaboração de informações 
relativas a processos na área da respetiva especialidade, incluindo o 
planeamento urbanístico, bem como sobre a qualidade e adequação de 
projetos para licenciamento de obras de construção civil ou de outras 
operações urbanísticas; Colaboração na organização de processos de 
candidatura a financiamentos comunitários, da administração central 
ou outros; Colaboração na definição das propostas de estratégia, de 
metodologia e de desenvolvimento para as intervenções urbanísticas 
e arquitetónicas; Coordenação e fiscalização na execução de obras. 
Articula as suas atividades com outros profissionais, nomeadamente nas 
áreas do planeamento do território, arquitetura paisagista, reabilitação 
social e urbana e engenharia.

Referência C — Coordenação dos assistentes operacionais afetos à 
administração direta, por cujos resultados é responsável; realização das 
tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar 
pelo pessoal sob a sua coordenação.

3 — Local de Trabalho — área do concelho de Aljustrel.
4 — Posicionamento remuneratório — nos termos do artigo 38.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 42.º da Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, o posicionamento do trabalhador 
recrutado, numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de 
negociação entre os candidatos e a entidade empregadora pública, sendo 
a posição remuneratória de referência a 2.ª posição, a que corresponde o 
montante de € 1.201,48, no caso dos procedimentos com as referência 
A e B, e a 1.ª posição, a que corresponde o montante de € 837,60, no 
caso do procedimento com a referência C.

5 — Legislação aplicável — Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro e Código do Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Requisitos gerais — os referidos no artigo 17.º da LGTFP, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

6.2 — Requisitos especiais — em conformidade com o disposto no 
artigo 48.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, que aprova o Or-
çamento do Estado para 2015, o recrutamento inicia -se pela seguinte 
ordem:

a) Candidatos aprovados com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido;

b) Candidatos aprovados sem vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido relativamente aos quais seja 
estabelecido, por diploma legal, o direito de candidatura a procedimento 
concursal exclusivamente destinado a quem seja titular dessa modalidade 
de relação jurídica, designadamente a título de incentivos à realização de 
determinada atividade ou relacionado com titularidade de determinado 
estatuto jurídico;

c) Candidatos aprovados com vínculo de emprego público por tempo 
determinado ou determinável;

d) Candidatos sem vínculo de emprego público previamente esta-
belecido.

6.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Aljustrel idênticos aos postos 
de trabalho, para cuja ocupação se publicita o procedimento.

7 — Habilitações literárias e formação:
Referência A — Licenciatura em Educação e Intervenção Comu-

nitária
Referência B — licenciatura em Arquitetura
Referência C — escolaridade obrigatória

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão 
ser formalizadas, até ao termo do prazo fixado no n.º 1, mediante 
preenchimento de requerimento de modelo obrigatório, disponível 
no Serviço de Pessoal e na página eletrónica da Câmara Municipal de 
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Aljustrel www.mun -aljustrel.pt, dirigido ao senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel, entregue pessoalmente ou remetido por correio 
em carta registada, com aviso de receção, para a Câmara Municipal de 
Aljustrel, Av.ª 1.º de maio 7600 -010 Aljustrel.

8.1 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado dos 
seguintes documentos:

a) Fotocópia do Certificado de habilitações literárias, sob pena de 
exclusão em caso de não apresentação;

b) Fotocópia do Bilhete de Identidade e NIF, ou do Cartão de Cidadão;
c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, sob pena de exclu-

são em caso de não apresentação, uma vez que invalida a aplicação do 
método de seleção avaliação curricular; acompanhado de fotocópia dos 
documentos comprovativos das formações e da experiência profissional 
declarados no curriculum;

d) Os candidatos vinculados à função pública deverão apresentar 
declaração atualizada, emitida pelo serviço de origem a que o candi-
dato pertence, da qual conste a relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida, bem como da carreira e categoria de que seja 
titular, descrição das funções desempenhadas e indicação da avaliação 
de desempenho quantitativa obtida nos últimos três anos, ou declaração 
de que o trabalhador não foi avaliado nesse período, para os candidatos 
que sejam titulares de relação jurídica de emprego público ou se en-
contrem em situação de mobilidade especial. A não apresentação deste 
documento é motivo de exclusão.

8.2 — Os candidatos que exerçam funções no Município de Aljustrel 
estão dispensados dos documentos comprovativos que se encontrem 
arquivados no processo individual.

8.3 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-

nico.
9 — Métodos de seleção e critérios de avaliação:
9.1 — Avaliação curricular (AC), entrevista de avaliação de compe-

tências (EAC) e Entrevista Profissional de Seleção (EPS), valorados de 
0 a 20 valores, cada, para os candidatos que, cumulativamente, sejam 
titulares da categoria e se encontrem, ou tratando -se de candidatos 
colocados em situação de mobilidade especial, se tenham por último 
encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou ati-
vidade caracterizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação os 
procedimentos foram publicitados, exceto quando afastados por escrito 
pelos candidatos.

9.1.1 — Avaliação curricular (AC) — visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho obtida. 
Serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância 
para o posto de trabalho a ocupar, designadamente: habilitações aca-
démicas (HA), formação profissional (FP) e experiência profissional 
(EP) relacionadas com o exercício da função a concurso, e avaliação 
do desempenho (AD).

Só serão contabilizados os elementos relativos às habilitações, for-
mação, experiência e avaliação do desempenho que se encontrem de-
vidamente concluídos e comprovados com fotocópia.

Este fator será valorado numa escala de 0 a 20 valores e terá uma 
ponderação de 40 % na avaliação final.

9.1.2 — Entrevista de avaliação de competências (EAC) — visa 
obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre compor-
tamentos profissionais diretamente relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da função. Para esse efeito 
será elaborado um guião de entrevista composto por um conjunto de 
questões diretamente relacionadas com o perfil de competências pre-
viamente definido, associado a uma grelha de avaliação individual, que 
traduz a presença ou ausência dos comportamentos em análise, avaliado 
segundo os níveis classificativos: Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

9.1.3 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, avaliado 
segundo os níveis classificativos: Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e 
Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

9.1.4 — Valoração final (VF) — a ordenação final dos candidatos 
que completem o procedimento resultará da média aritmética ponderada 
das classificações quantitativas obtidas nos três métodos de seleção, e 
será expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo obtida de acordo 
com a seguinte fórmula:

VF = (AC x 40 %) + (EAC x 30 %) + (EPS x 30 %)

9.2 — Prova Escrita de Conhecimentos (PEC) no caso dos procedi-
mentos com as referências A e B e Prova Oral de Conhecimentos (POC) 
no caso do procedimento com a referência C Avaliação Psicológica (AP) 
e Entrevista Profissional de Seleção (EPS), valorados de 0 a 20 valores, 
cada, para os restantes candidatos.

9.2.1 — Prova Escrita de Conhecimentos (PEC) — visa avaliar os 
conhecimentos académicos e profissionais, e as competências técnicas 
dos candidatos necessárias ao exercício da função. São de realização 
individual, efetuadas em suporte papel e têm apenas uma fase. Este fator 
será valorado numa escala de 0 a 20 valores e terá uma ponderação de 
40 % na avaliação final.

Referência A — Programa da Prova:
− Código do Procedimento Administrativo — Decreto -Lei n.º 4/2015, 

de 7 de janeiro,
− Regime Jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; Quadro de competências e regime jurídico de funcio-
namento, dos órgãos dos municípios e das freguesias — Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 
de janeiro;
− Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho
− Rede Social — Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 de 

18 de Novembro; Decreto -Lei n.º 115/2006 de 14 de junho;
− Voluntariado — Lei n.º 71/98 de 3 de Novembro; Decreto -Lei 

n.º  389/99, de 30 de Setembro; Decreto -Lei n.º 176/2005 de 25 de 
Outubro; Portaria n.º 87/2006 de 24 de janeiro
− Projetos/Parcerias e apoios sociais do município dirigidos à Popu-

lação Idosa http://www.mun -aljustrel.pt

Referência B — Programa da Prova:
− Regime Jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; Quadro de competências e regime jurídico de funcio-
namento, dos órgãos dos municípios e das freguesias — Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 
de janeiro;

— Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho;

— Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro e Declaração de Retificação 
n.º 46 -A/2014, de 10 de novembro de 2014;

— Regulamento Municipal de Edificação e Urbanismo, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 18 de Outubro de 2010.

— Plano Diretor Municipal de Aljustrel, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2015.

9.2.2 — Prova Oral de Conhecimentos (POC) — visa avaliar os co-
nhecimentos profissionais, e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício da função. São de realização individual e têm 
apenas uma fase. Este fator será valorado numa escala de 0 a 20 valores 
e terá uma ponderação de 40 % na avaliação final.

Programa da Prova Oral de Conhecimentos:
− Regime Jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; Quadro de competências e regime jurídico de funcio-
namento, dos órgãos dos municípios e das freguesias — Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 
de janeiro;

— Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho;

— Sistema Integrado de Avaliação de Gestão e Avaliação do De-
sempenho na Administração Pública — Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de 
dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto Regulamentar 
n.º 18/2009, de 4 de setembro.

9.2.3 — Avaliação Psicológica (AP) — visa avaliar, através de técni-
cas de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e 
competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prog-
nóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo 
como referência o perfil de competências definido. Por cada candidato 
é elaborada uma ficha individual. A avaliação psicológica é valorada da 
seguinte forma: em cada fase intermédia do método, através das menções 
classificativas de Apto e Não Apto; na última fase do método, para os 
candidatos que o tenham completado, através de níveis classificativos 
de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais corres-
pondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores 
e terá uma ponderação de 30 % na avaliação final.

9.2.4 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
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o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, avaliado 
segundo os níveis classificativos: Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classifica-
ções de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, e terá uma ponderação de 30 % na 
avaliação final.

9.2.5 — Valoração final (VF) — a ordenação final dos candidatos 
que completem o procedimento resultará da média aritmética ponderada 
das classificações quantitativas obtidas nos três métodos de seleção, e 
será expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo obtida de acordo 
com a seguinte fórmula:

VF = (PEC ou POC x 40 %) + (AP x 30 %) + (EPS x 30 %)

9.3 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos métodos 
de seleção determina a desistência do procedimento, bem como serão 
excluídos do procedimento os candidatos que obtenham uma valora-
ção inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhe sendo 
aplicado o método seguinte.

9.4 — Por questões de celeridade do processo, uma vez que a ho-
mologação da lista de classificação final deverá ocorrer no prazo de 
6 meses a contar da deliberação da Assembleia Municipal, a utilização 
dos métodos de seleção será faseada, nos termos do disposto no ar-
tigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, da seguinte forma: em ambos os 
procedimentos concursais, o primeiro método de seleção será aplicado 
à totalidade dos candidatos admitidos, o segundo método de seleção 
será aplicado apenas a parte dos candidatos aprovados no método de 
seleção anterior, a convocar por tranches de 5 candidatos, por ordem 
decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da sua si-
tuação jurídico -funcional.

9.5 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final dos métodos, são 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9.6 — Critérios de desempate: se, após a aplicação dos critérios de or-
denação final previstos nos artigos 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, subsistir o empate, será utilizado como critério de desempate: 
a maior experiência na administração local na área do concurso.

10 — Composição do júri:
Referência A — Presidente — Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos Dr.ª Paula Alexandra Caixeirinho Banza
Vogais efetivos — Técnica Superior de Serviço Social Dr.ª Maria 

Lucília Silva Costa e o Técnico Superior de Serviço Social Dr. José 
Manuel Marques da Silva Mariano

Vogais suplentes — Técnica Superior de Serviço Social Dr.ª Maria 
Dulce Figueira Grilo Godinho e a Técnica Superior (Educação) Dr.ª Isa-
bel Maria Martins Galope

Referência B — Presidente — Chefe da Divisão Técnica Eng.º Civil 
Rui Pedro Figueiredo Martins Figueira

Vogais efetivos — Técnica Superior (Arquitetura) Arq.ª Maria Judite 
Acabado Aiveca, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impe-
dimentos e o Técnico Superior (Engenharia Civil) Eng.º Paulo Jorge 
Rodrigues Ferreira

Vogais suplentes — Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos Dr.ª Paula Alexandra Caixeirinho Banza e a Técnica Superior 
de Engenharia Geográfica Eng.ª Inês Leal Guerreiro

Referência C — Presidente — Chefe da Divisão Técnica Eng.º Civil 
Rui Pedro Figueiredo Martins Figueira

Vogais efetivos — Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos Dr.ª Paula Alexandra Caixeirinho Banza, que substituirá o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos, e Técnico Superior (Enge-
nharia Civil) Eng.º Paulo Jorge Rodrigues Ferreira

Vogais suplentes — Encarregado Operacional Leonel Lopes Soares 
Guerreiro e a Técnica Superior (Arquitetura) Arq.ª Maria Judite Aca-
bado Aiveca.

11 — Notificação dos candidatos admitidos e excluídos — de acordo 
com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, os candidatos excluídos serão notificados por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 2 do referido artigo 30.º 
para realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do 
dia, hora e local para a realização dos métodos de seleção, nos termos 
previstos no artigo 32.º, e por uma das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.

12 — Publicitação da lista unitária de ordenação final dos candida-
tos — a lista, após homologação, será afixada em local visível e público 
no Edifício dos Paços do Concelho e disponibilizada no site da Câmara 

Municipal de Aljustrel (www.mun -aljustrel.pt), sendo ainda publicado 
um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a 
sua publicitação.

13 — Candidatos portadores de deficiência — nos termos do n.º 3 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos com 
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob compro-
misso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência 
e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, 
nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma supramencionado.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

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

308592313 

 MUNICÍPIO DE AMARANTE

Aviso n.º 5074/2015

Cessação da relação jurídica de emprego público, 
por motivo de aposentação

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 
parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público 
que cessaram a relação jurídica de emprego público, por motivo de 
aposentação, os trabalhadores Augusto Ferreira Teixeira, José Álvaro 
Sousa Machado, Maria Fernanda Ferreira dos Santos, Maria Magalhães 
Ribeiro e Maria de Lourdes Meireles Carneiro, por despacho da Caixa 
Geral de Aposentações.

17 de abril de 2015. — Por delegação de competências do Presidente 
do Município, o Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, André da 
Silva Ribeiro e Costa Magalhães.

308581865 

 Aviso n.º 5075/2015
Para os devidos efeitos, torna -se público que, foi concedida licença 

sem remuneração por 11 meses ao abrigo dos artigos 280.º e 281.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, ao trabalhador Alcino Manuel Ferreira 
Carvalho, com a categoria de assistente operacional, a partir de 4 de 
fevereiro de 2015.

17 de abril de 2015. — Por delegação de competências do Presidente 
do Município, o Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, André da 
Silva Ribeiro e Costa Magalhães.

308581743 

 MUNICÍPIO DE BORBA

Aviso n.º 5076/2015
António José Lopes Anselmo, Presidente da Câmara Municipal de 

Borba:
Torna público, que a Câmara Municipal de Borba, em reunião or-

dinária realizada em 29 de abril de 2015, aprovou por unanimidade, o 
Projeto de Regulamento Municipal do Horário de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comercias e de Prestação de Serviços do Município 
de Borba e, para efeitos do disposto no artigo 101.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, o mesmo será objeto de apreciação pública, 
pelo período de 30 dias úteis, a contar da data de publicação deste aviso 
no Diário da República.

Durante o referido período, o projeto poderá ser consultado no sítio da 
Internet, em http://www.cm -borba.pt e no Gabinete de Apoio Jurídico, 
durante as horas de expediente, das 9:00 horas às 17:00 horas.

Durante o mesmo período, poderão os interessados apresentar su-
gestões sobre o teor do referido projeto, as quais deverão ser dirigidas, 
por escrito, ao presidente da Câmara Municipal de Borba, Praça da 
República, 7150 -249 Borba.

4 de maio de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
José Lopes Anselmo.


