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Edital n.º 4/2013
Delimitação da «área de reabilitação urbana 2 — Azambuja»
Joaquim António Sousa Neves Ramos, Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, torna público, que a Assembleia Municipal em
sessão extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2012, deliberou,
nos termos do n.º 1, do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de
outubro na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar
a delimitação da área de reabilitação urbana 2 — Azambuja.
Nos termos da aprovação, os limites da área de reabilitação urbana 2 —
Azambuja são: a norte as propriedades na Rua Victor Coutinho da Costa,
Travessa do Matadouro e Rua da Olaria, a sul Estrada Nacional 3, Rua
Doutor Joaquim Vilela e Rua Engenheiro Moniz da Maia, a Este Rua de Trás
da Igreja e Rua Boavida Canada e a Oeste pela Rua de Trás dos Quintais.
Mais se informa que, nos termos do n.º 4, do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 307/2009, de 23 de outubro na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de
14 de agosto, os elementos que acompanham o projeto de delimitação
da área de reabilitação poderão ser consultados no sítio da internet da
Câmara Municipal de Azambuja (www.cm-azambuja.pt), na Unidade de
Atendimento ao Público (UAP), balcão do atendimento do edifício do
Departamento de Urbanismo desta Câmara Municipal, sito na Travessa
da Rainha, 3 — 2050-343 Azambuja e na sede da Junta de Freguesia
de Azambuja sita Rua da Junta de Freguesia, n.º 3 — 2050-397 Azambuja nas horas normais de expediente, entre as 9 horas e as 16 horas e
30 minutos até ao dia 18 de janeiro de 2013.

remuneração, nos termos do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro, ao assistente técnico Tiago Filipe Rodrigues Lopes, entre a
1.ª e a 2.ª posição remuneratória, no período de 8 de outubro de 2012 a
23 de novembro de 2012.
18 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Rui
Manuel de Almeida e Silva.
306613856
Aviso n.º 42/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que cessaram, por motivo de falecimento, a relação jurídica de emprego público com os seguintes
trabalhadores:
Vítor Manuel Mendes Joaquim — carreira/categoria de assistente
operacional, na 3.ª posição remuneratória e nível remuneratório 3 da
tabela única, desligado do serviço em 10 de agosto de 2012;
António José da Conceição Silva e Lima — carreira/categoria de
técnico superior, entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória e entre o nível
remuneratório 18 e 19 da tabela única, desligado do serviço em 10 de
outubro de 2012;
Maria de Lurdes Barreto Graça Godinho Quaresma — carreira de
assistente técnico e categoria de coordenador técnico, entre a 1.ª e a
2.ª posição remuneratória e entre o nível remuneratório 14 e 15 da tabela
única, desligada do serviço em 4 de novembro de 2012.

21 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Joaquim António Sousa Neves Ramos.
206623284

18 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel
de Almeida e Silva.
306613556

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 39/2013

Aviso n.º 43/2013

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, e por força do disposto no artigo 73.º do Regime aprovado
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que a trabalhadora Ilda Maria Jorge Pratas de Carvalho, concluiu com sucesso o período
experimental referente ao Contrato de Trabalho em Funções Públicas Por
Tempo Indeterminado na carreira e categoria de Técnico Superior.

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, conjugado com o disposto no artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18
de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, tornam-se
públicos os meus despachos números 91/2012 (43 DIRH), 93/2012 (44
DIRH) e 94/2012 (45 DIRH), todos de 15 de outubro.
“Despacho N.º 91/2012 (43 DIRH)
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 73.º e artigo 74.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, conjugado com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por força do n.º 6 do referido
artigo 74.º, designo, com efeitos à presente data, Solange Margarida
Lourenço Caçador, no cargo de Adjunta do Gabinete de Apoio Pessoal
da Sr.ª Vereadora Isabel Maria Sousa Gonçalves Santos, com a remuneração inerente ao respetivo cargo, de acordo com a proposta que me foi
efetuada no dia 11 de outubro de 2012 pela Sr.ª Vereadora.
Nota curricular da designada
Nome: Solange Margarida Lourenço Caçador
Formação académica e profissional: Licenciatura em Comunicação
Social e Educação Multimédia, ramo Comunicação Social, da Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de
Leiria.
Formação profissional mais relevante: “Regulamento de Atribuição
de Auxílios da Câmara Municipal de Leiria”, “Novo Acordo Ortográfico”, “O novo Código da Contratação Pública”, “Boas Práticas
na Gestão Pública”, “O Novo Regime Jurídico dos Trabalhadores
que Exercem Funções Públicas”, “Código do Processo Administrativo”.
Experiência profissional: Na Câmara Municipal de Leiria desempenhou as seguintes funções: 3.º oficial, de 15 de janeiro de 1996 a 14
de janeiro de 1997, e de 17 de novembro de 1997 a 23 de março de
2000; Assistente Administrativa em 24 de março de 2000, Assistente
Administrativa Principal em 25 de julho de 2002, tendo a carreira e
categoria passado a designar-se de Assistente Técnica em 01 de janeiro
de 2009, por reestruturação de carreiras; Secretária do Gabinete de
Apoio Pessoal da Sr.ª Vereadora Isabel Maria Sousa Gonçalves Santos
de 06 de fevereiro de 2006 a 27 de outubro de 2009 e de 01 de março
de 2011 a 13 de abril de 2011; Adjunta do mesmo Gabinete de Apoio
de 14 de abril de 2011 a 04 de março de 2012; técnica superior desde
05 de março de 2012.”
“Despacho N.º 93/2012 (44/2012/DIRH)
Maria de Lurdes Botelho Machado, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal de Leiria, nos termos do n.º 1 do artigo 57.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, enquanto perdurar a ausência do Senhor Dr. Raul Castro ao abrigo do artigo 78.º da mesma lei, no uso da

Composição do júri do período experimental:
Presidente: Maria Margarida David Lopes Guedes, Vice-Presidente
da Câmara Municipal.
Vogais efetivos: Paula Cristina da Silva Silvestre, Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira e Graça Maria Branco Martins, Técnica
Superior.
10 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Teixeira Bento.
306616115

MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE
Aviso n.º 40/2013
Para os devidos efeitos, torna-se publico que por meu despacho de
20 de dezembro de 2012, renovei a Comissão de Serviço, ao Eng.º João
Pedro Frias Freitas, no cargo de Chefe de Divisão de Urbanismo, Obras
Municipais e Ambiente, e à Dr.ª Elisabete Cotrim Gonçalves da Silva, no
cargo de Chefe da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais,
nos termos previstos nos artigos 22 e seguintes da Lei n.º 2/2004, de
15 de junho, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto de 2005, e
64/2011 de 22 de dezembro, aplicável à administração local pela Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto, com efeitos a partir de 24 de março de
2013 e 11 de março de 2013, respetivamente.
20 de dezembro de 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Jacinto
Manuel Lopes Cristas Flores.
306620279

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Aviso n.º 41/2013
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que foi concedida licença sem

