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com efeitos a 10 de outubro de 2013; Ricardina Maria Brito Delgado, 
assistente operacional, com efeitos a 20 de outubro de 2013, e Rodrigo 
Ventura Luz Gomes, técnico superior, com efeitos a 8 de agosto de 
2013.

Mais se anuncia que na sequência da aplicação de pena disciplinar 
de despedimento a António Pais Rodrigues da Silva cessou o seu con-
trato de trabalho por tempo indeterminado, com efeitos a 30 de agosto 
de 2013.

26 de dezembro de 2013. — Por delegação da Presidente da Câ-
mara, conferida pelo despacho n.º 26 -P/2013, de 25 de outubro, a Ve-
readora Responsável pela Área dos Recursos Humanos, Rita Madeira.

307496498 

 MUNICÍPIO DE BELMONTE

Deliberação n.º 18/2014
Para cumprimento do estipulado no n.º 5 do artigo 12.º do Decreto-

-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, se torna público que, por delibe-
ração tomada em reunião da Câmara Municipal de 23 de dezembro 
de 2013 e em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 305/2009, na atual redação, foi constituída a Equipa 
Multidisciplinar de Desenvolvimento Organizacional, composta pelos 
seguintes elementos:

José Manuel Caninhas Figueiredo — Chefe de Equipa;
Cristina Isabel de Ascensão Fernandes da Custódia, Elisabete Martins 

Ramos Robalo, Telma Alexandra Sanches Pombal, Sandra Fernandes 
Nobre — Técnicos Superiores.

Maria Luísa Pereira Vieira — Assistente Técnico.
Marco Rafael Santos Silva — Técnico de Informática Adjunto
27 de dezembro de 2013. — O Presidente, Dr. António Pinto Dias 

Rocha.
207498911 

 MUNICÍPIO DE BRAGA

Aviso n.º 317/2014
Para os devidos efeitos torna -se público que, nos termos do disposto 

na alínea c), n.º 1 e alínea d) do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, conjugado com o n.º 4 do artigo 43.º do mesmo di-
ploma legal, e com as disposições aplicáveis do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, foram por meus despachos de 22 de outubro e 29 de 
novembro de 2013, designados os seguintes membros dos gabinetes de 
apoio à presidência e à vereação deste Município:

Gabinete de Apoio à Presidência
Chefe de Gabinete: Olga Maria Esteves Araújo Pereira.
Adjunta: Maria Cristina Palhares Crispiniano Vieira Sousa Ferreira.
Secretário: António Carlos Vieira Barroso.

Gabinete de Apoio à Vereação
Adjuntos: António José Zamith Soares Rosas, António Macedo Bar-

bosa, Filipe Emanuel Ramires Pinheiro e Maria Isabel Magalhães Mexia 
Monteiro Rocha.

Secretários: Fátima Cristina Gonçalves Pereira, Francisco José Peres 
Filipe Mota, João Carlos Azevedo Correia, Luis Filipe Malheiro Gon-
çalves Vaz e Rui Manuel Gomes Ferreira.

O início de funções dos designados reporta -se à data do despacho, 
exceto António Carlos Vieira Barroso e Rui Manuel Gomes Ferreira, 
que iniciaram a 01 de novembro de 2013.

Os referidos despachos encontram -se publicados no sítio da internet 
do Município.

16 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Ricardo Bruno 
Antunes Machado Rio.

307473258 

 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Aviso n.º 318/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, torna -se público que por motivo de aposenta-

ção cessou a relação jurídica de emprego público dos seguintes 
trabalhadores:

Maria Odete Costa Vaz Assares — assistente técnica — coordenadora 
técnica, desligada do serviço em 01 de fevereiro de 2013;

Belmiro Anjos Fernandes — assistente operacional — tratorista, des-
ligado do serviço em 01 de maio de 2013;

Maria de Jesus Almeida — assistente operacional — auxiliar de ser-
viços gerais, desligada do serviço em 01 de maio de 2013;

César Augusto Vaz — assistente operacional — agente único, desli-
gado do serviço em 01 de setembro de 2013;

Maria Juraci Afonso Peixoto — assistente operacional — auxiliar dos 
serviços gerais, desligada do serviço em 01 de setembro de 2013;

Maria Antónia Fernandes — assistente operacional — auxiliar admi-
nistrativa, desligada do serviço em 01 de novembro de 2013;

Gaudência Jesus Pires Reigadas — assistente operacional — jardi-
neira, desligada do serviço em 01 de novembro de 2013; e

Henrique Rodrigues Martins — assistente operacional — cantoneiro 
de limpeza, desligado do serviço em 01 de novembro de 2013.

12 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Hernâni Dinis Venâncio Dias, Dr.

307466146 

 Aviso n.º 319/2014
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que foi extinta a 
relação jurídica de emprego público dos seguintes trabalhadores:

António Manuel Afonso dos Santos — assistente operacional, por 
falecimento em 03 de maio de 2013; e

Élio Rui Peres Sequeira — assistente operacional, por falecimento 
em 28 de maio de 2013.

12 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Hernâni Dinis Venâncio Dias, Dr.

307466519 

 Aviso n.º 320/2014

Procedimento concursal comum para contratação em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado para ocupação de 3 postos de trabalho da carreira/categoria 
de assistente operacional — área de atividade — limpeza das 
instalações.

1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06 de abril, e no n.º 4 do artigo 6.º e artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e dado não existir ainda reserva de recrutamento cons-
tituída junto da Direção -Geral da Administração e do Emprego Público 
(enquanto ECCRC), bem como não se encontra constituída reserva de 
recrutamento no próprio organismo, torna -se público que por deliberação 
da Câmara Municipal de Bragança, tomada em sua reunião ordinária 
realizada no dia 09 de dezembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis a contar da data da publicitação do presente aviso no Diário 
da República, procedimento concursal comum, para preenchimento de 3 
postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (m/f), 
área de atividade — Limpeza das instalações, do mapa de pessoal da 
Câmara Municipal de Bragança, na modalidade de relação jurídica de 
emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

2 — Legislação aplicável — Este procedimento rege  -se pelo disposto 
nos seguintes diplomas:

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), com as sucessivas 
alterações, Decreto Regulamentar n.º 14/2008 de 31 de julho, Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 59/2008 de 11 de setem-
bro e Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril.

3 — Local de trabalho — Divisão de Promoção Económica e Desen-
volvimento Social — Serviço de Mercados e Feiras (Mercado Municipal).

4 — Caracterização do posto de trabalho — Funções de limpeza de 
zonas comuns do Mercado Municipal, recolha de resíduos, limpeza de 
contentores e assistência e limpeza da praça alimentar.

5 — Posicionamento remuneratório — Será objeto de negociação en-
tre o trabalhador recrutado e a Câmara Municipal de Bragança, de acordo 
com o consagrado na alínea f) do artigo 2.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 12 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, 
artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada 




