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no artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que foram aprovadas em sessão or-
dinária da Assembleia Municipal, realizada em 30 de abril de 2012, sob 
proposta aprovada pela Câmara Municipal em 16 de fevereiro de 2012, 
e após publicação efetuada no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 2 
de março de 2012, do respetivo projeto de alterações, a revisão do Regu-
lamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Macedo de 
Cavaleiros, cuja versão integral, incluindo a fundamentação económica 
e financeira se encontra disponível para consulta na página eletrónica da 
câmara municipal, em www.cm -macedodecaveleiros.pt, em concordância 
com o artigo 13.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro.

18 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, Manuel Duarte 
Fernandes Moreno.

308349613 

 MUNICÍPIO DE MAFRA

Aviso (extrato) n.º 1400/2015

Admissão de candidaturas para seis trabalhadores
 para o exercício de funções equiparadas a assistente

 operacional. Contrato de trabalho a termo resolutivo incerto
Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna -se público 
que se encontra afixada a lista de resultados da Entrevista Profissional 
de Seleção e a lista de ordenação final dos candidatos admitidos ao 
procedimento publicado no aviso n.º 13038/2014, de 21/11/2014, nos 
locais de estilo dos Paços do Município e na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Mafra (www.cm -mafra.pt).

26 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara, Hélder António 
Guerra de Sousa Silva.

308393297 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 1401/2015

Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal 
de Segurança de Odemira

No uso das competências que se encontram previstas na alínea i) 
do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12.09, e, Lei n.º 33/98, 
de 18.07, torna -se público, que em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal realizada em 28 de novembro de 2014, foi aprovada, por 
unanimidade, uma Alteração, ao Regulamento do Conselho Municipal 
de Segurança de Odemira, a qual a seguir se transcreve.

29 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara, José Alberto 
Candeias Guerreiro.

Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal 
de Segurança de Odemira

“CAPÍTULO II

Organização e funcionamento

SECÇÃO I

Da composição e presidência
…

Artigo 4.º
Composição

Integram o Conselho:
a) O Presidente da Câmara Municipal;
b) O Vereador do pelouro (só no caso de não ser o Presidente a exercê-

-lo diretamente);
c) O Presidente da Assembleia Municipal;
d) Os Presidentes das seguintes Juntas de Freguesia: Vila Nova de 

Milfontes, Salvador e Santa Maria, São Teotónio, São Luís, Santa 
Clara -a -Velha, Colos, Vale de Santiago e São Martinho das Amoreiras;

e) Um representante do Ministério Público da Comarca de Odemira;
f) O Comandante da Guarda Nacional Republicana;
g) O(s) Comandante(s) das Corporações de Bombeiros do Concelho 

de Odemira;
h) Os responsáveis pelos seguintes organismos de assistência social 

com intervenção na área do município: Comissão Local de Acompanha-
mento (rendimento mínimo garantido), Santa Casa da Misericórdia de 
Odemira, Centro de Saúde de Odemira e Segurança Social;

i) Os responsáveis das seguintes associações económicas, patronais 
e sindicais: Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, 
NERBE/AEBAL — Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Li-
toral, CGTP — União dos Sindicatos de Beja e UGT — União Geral 
de Trabalhadores;

j) Os seguintes cidadãos de reconhecida idoneidade: Diretor(a) do Es-
tabelecimento Prisional de Odemira, Presidente da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens do Concelho de Odemira, DGEstE — Direção de 
Serviços da Região Alentejo, Diretores dos Agrupamentos de Escolas de 
Odemira, São Teotónio, Colos e Sabóia, Centro Escolar e Empresarial do 
Sudoeste Alentejano, Colégio Nossa Senhora da Graça, dois representantes 
das comissões de moradores ou associações de moradores do concelho 
(preferencialmente um do litoral e outro do interior), um representante 
de cada força política e ou grupo de cidadãos eleitores representados na 
Assembleia Municipal e dois representantes das associações e coletivi-
dades culturais e desportivas a serem eleitos entre eles.”

308380506 

 Aviso n.º 1402/2015

Cessação da modalidade de vínculo de emprego público
Nos termos do disposto na alínea d), n.º 1, e n.º 2 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que se encontra extinto, 
por motivo de aposentação, o vínculo de emprego público com os se-
guintes trabalhadores:

Fernando Guerreiro Alves Silva, Assistente Operacional, a 07/10/2014 
(recebia pela posição remuneratória entre 08 e 09/nível entre 8 e 9, a que 
corresponde o vencimento ilíquido mensal de 871,93€);

Francisco Maria Jacinto, Assistente Operacional, a 07/11/2014, re-
cebia pela posição remuneratória entre 02 e 03/nível entre 2 e 3, a que 
corresponde o vencimento ilíquido mensal de 566,41€);

Joaquim Rodrigues Silva, Assistente Operacional, a 05/12/2014, 
recebia pela posição remuneratória 02/nível 2, a que corresponde o 
vencimento ilíquido mensal de 532,08€);

31 de dezembro de 2014. — A Vereadora dos Recursos Humanos 
(despacho de delegação de competências n.º 401 -A/2013 P, datado de 
07/11), Dr.ª Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís.

308364088 

 MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

Aviso n.º 1403/2015

Cessação da relação jurídica por tempo indeterminado,
por motivo de aposentação

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º 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 seguintes trabalhadores:

Manuel David Antunes, na carreira e categoria de assistente operacio-
nal, posição remuneratória 4.ª nível remuneratório 4 (635,07 €), — des-
ligado do serviço em 21 de maio de 2013;

António Lopes Martins, na carreira e categoria de encarregado 
operacional, posição remuneratória 4.ª nível remuneratório 11 
(995,51 €), — desligado do serviço em 15 de novembro de 2013;

Joaquim Henriques da Costa, na carreira e categoria de assis-
tente operacional, posição remuneratória 6.ª nível remuneratório 6 
(738,05 €), — desligado do serviço em 28 de fevereiro de 2014;

Rosalina David Monteiro, na carreira e categoria de assis-
tente operacional, posição remuneratória 2.ª nível remuneratório 2 
(532,08 €), — desligada do serviço em 12 de novembro de 2014;

Carlos Manuel Assunção Bernardo, na carreira e categoria de as-
sistente operacional, posição remuneratória 5.ª nível remuneratório 5 
(683,13 €), — desligado do serviço em 11 de dezembro de 2014;

31 de dezembro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Valdemar Gomes Fernandes Alves.

308351168 


